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ก

คำานำา

การกำาหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา

	 กระทรวงศึกษำธิกำร	 มีกำรปฏิรูประบบกำรประเมินและกำรประกัน

คุณภำพกำรศึกษำ	 โดยมีกำรปรับปรุงมำตรฐำนและประเด็นพิจำรณำ 

ให้สะท้อนถึงคุณภำพอย่ำงแท้จริง	 ก�ำหนดเกณฑ์และรำยกำรประเมิน 

แบบองค์รวม	(Holistic	Assessment)	ซึ่งเป็นกำรประเมินโดยใช้ข้อมูลเชิงประจักษ์	 

(Evidence	 Based)	 ลดภำระกำรจัดท�ำเอกสำรที่ใช้ในกำรประเมิน	 ยึดหลัก 

กำรตัดสินระดับคุณภำพตำมหลักกำรตัดสินโดยอำศัยควำมเชี่ยวชำญ	 

(Expert	 Judgment)	 ของผู้ประเมิน	 และใช้กำรตรวจทำนผลกำรประเมิน 

โดยคณะกรรมกำรประเมินในระดับเดียวกัน	(Peer	Review)	ปรับกระบวนทัศน์

ในกำรประเมินที่มีเป้ำหมำยเพื่อกำรพัฒนำบนพื้นฐำนบริบทของสถำนศึกษำ	 

มีกำรประกำศใช้กฎกระทรวงกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ	 พ.ศ.	 ๒๕๖๑	 

ในกำรปรับปรุงระบบ	หลักเกณฑ์	และวิธีกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำเพื่อให้มี

กลไกกำรปฏิบัติที่เอื้อต่อกำรด�ำเนินกำรตำมมำตรฐำนกำรศึกษำ	 ของแต่ละระดับ	 

และเกิดประสิทธิภำพในกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ	 และประกำศใช้

มำตรฐำนกำรศึกษำระดับปฐมวัย	 ระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน	 และระดับ 

กำรศึกษำขั้นพื้นฐำนศูนย์กำรศึกษำพิเศษ	 ประกำศ	 ณ	 วันที่	 ๖	 สิงหำคม	 

พ.ศ.	 ๒๕๖๑	 เพ่ือเป็นหลักในกำรเทียบเคียงส�ำหรับสถำนศึกษำ	 หน่วยงำน 

ต้นสังกัด	 และส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำทั้งประถมศึกษำและมัธยมศึกษำ	 

ในกำรพัฒนำ	 ส่งเสริม	 สนับสนุน	 ก�ำกับดูแล	 และติดตำมตรวจสอบคุณภำพ 

กำรศึกษำ
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ข

	 ดังนั้น	 เพื่อเป็นกำรส่งเสริมและสนับสนุนกำรพัฒนำระบบกำรประกัน

คุณภำพกำรศึกษำของสถำนศึกษำให้มีควำมเข้มแข็งตำมกฎกระทรวง 

กำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ	พ.ศ.	๒๕๖๑	ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำ 

ขั้นพื้นฐำน	 จึงได้จัดท�ำคู่มือชุดนี้ขึ้น	 เพื่อให้ส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ

สำมำรถใช้เป็นแนวทำงในกำรส่งเสริม	สนับสนุน	นิเทศ	ติดตำม	และช่วยเหลือ

สถำนศึกษำในกำรด�ำเนินกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ	 และสถำนศึกษำ

สำมำรถใช ้ เป ็นแนวทำงในกำรด�ำเนินงำนกำรประกันคุณภำพภำยใน 

ของสถำนศึกษำ	และเตรียมควำมพร้อมส�ำหรับกำรประเมินคุณภำพภำยนอกต่อไป

	 ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน	 ขอขอบคุณผู้บริหำร	 

ครู	 อำจำรย์	 ศึกษำนิเทศก์	 และผู้ทรงคุณวุฒิทุกท่ำนที่มีส่วนร่วมในกำรจัดท�ำ

คู่มือชุดนี้ให้สมบูรณ์	และหวังว่ำสถำนศึกษำทุกสังกัดที่จัดกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน	

จะได้รับประโยชน์จำกคู่มือชุดนี้	 ใช้คู่มือชุดนี้เป็นแนวทำงในกำรพัฒนำระบบ

กำรประกันคุณภำพภำยในของสถำนศึกษำให้มีคุณภำพ	 บรรลุตำมเป้ำหมำย 

ที่ก�ำหนดไว้ได้อย่ำงยั่งยืน

(นำยอ�ำนำจ	วิชยำนุวัติ)

เลขำธิกำรคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน	
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ค

คำาชี้แจง

	 หลังจำกกระทรวงศึกษำธิกำรได้ออกกฎกระทรวงกำรประกันคุณภำพ

กำรศึกษำ	 พ.ศ.	 ๒๕๖๑	 นโยบำยปฏิรูประบบกำรประเมินและกำรประกัน

คุณภำพกำรศึกษำของสถำนศึกษำ	 และประกำศมำตรฐำนกำรศึกษำ 

ระดับปฐมวัย	 ระดับกำรศึกษำข้ันพื้นฐำน	 และระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 

ศูนย์กำรศึกษำพิเศษ	พ.ศ.	๒๕๖๑	ส�ำหรับให้สถำนศึกษำใช้เป็นแนวทำงด�ำเนินงำน	 

เพื่อกำรประกันคุณภำพภำยในของสถำนศึกษำ	 และเตรียมกำรส�ำหรับ 

กำรประเมินคุณภำพภำยนอก	 ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนจึงได้

จัดท�ำคู ่มือ	 ส�ำหรับให้ส�ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำและสถำนศึกษำใช้เป็น

แนวทำงในกำรปฏิบัติเพื่อกำรพัฒนำระบบกำรประกันคุณภำพภำยใน 

ของสถำนศึกษำให้เข้มแข็ง

	 โดยคู่มือน้ี	 มีจ�ำนวน	 ๕	 เล่ม	 มีเนื้อหำสำระครอบคลุมรำยละเอียด 

ตำมกฎกระทรวงกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ	 พ.ศ.	 ๒๕๖๑	 ซ่ึงน�ำเสนอ 

หลักกำร	 เหตุผล	 แนวคิด	 และกรณีตัวอย่ำงเก่ียวกับกำรพัฒนำตำมระบบ 

กำรประกันคุณภำพภำยในของสถำนศึกษำ	ดังนี้

เล่มที่ ชื่อเอกสาร สาระส�าคัญ

๑ แนวทำงกำรพัฒนำระบบ
กำรประกันคุณภำพ 
กำรศึกษำตำมกฎ
กระทรวงกำรประกัน
คุณภำพกำรศึกษำ	 
พ.ศ.	๒๕๖๑	

แนวคิดและหลักกำรเกี่ยวกับกำรประกันคุณภำพ
กำรศึกษำ	 แนวทำงกำรพัฒนำระบบกำรประกัน
คุณภำพกำรศึกษำภำยในสถำนศึกษำ	 และกรณี
ศึกษำเกี่ยวกับรูปแบบและแนวทำงกำรพัฒนำ
ระบบกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยใน 
สถำนศึกษำให้เข้มแข็ง	
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เล่มที่ ชื่อเอกสาร สาระส�าคัญ

๒ กำรก�ำหนดมำตรฐำน 
กำรศึกษำของสถำนศึกษำ

แนวคิด	 หลักกำร	 แนวทำงกำรก�ำหนดมำตรฐำน
กำรศึ กษำของสถำนศึ กษำ 	 และ ตัวอย ่ ำ ง 
กำรก�ำหนดมำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำ

๓ กำรจัดท�ำแผนพัฒนำ 
กำรจัดกำรศึกษำ 
ของสถำนศึกษำ

แนวคิด	หลักกำร	ควำมส�ำคัญ	กระบวนกำรจัดท�ำ
และตัวอย่ำงของแผนพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำ 
ของสถำนศึกษำและแผนปฏิบัติกำรประจ�ำป ี	 
(Action	Plan)

๔ กำรจัดท�ำรำยงำน 
ผลกำรประเมินตนเอง 
ของสถำนศึกษำ

หลักกำรเขียนรำยงำนผลกำรประเมินตนเอง	 
ขั้นตอน	โครงสร้ำง	และตัวอย่ำง	กำรจัดท�ำรำยงำน
ประเมินตนเองของสถำนศึกษำ

๕ กำรเตรียมควำมพร้อม
ของสถำนศึกษำเพื่อรับ
กำรประเมินคุณภำพ
ภำยนอก

ควำมหมำย	 หลักกำร	 แนวคิดและวัตถุประสงค ์
ของกำรประเมินคุณภำพภำยนอก	 กำรเตรียม 
ควำมพร้อมของสถำนศึกษำเพื่อรับกำรประเมินคุณภำพ
ภำยนอก	 และตัวอย่ำงแนวทำงกำรเตรียมข้อมูล/
ร่องรอยหลักฐำนเชิงประจักษ์
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 	กฎกระทรวงกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ	พ.ศ.	๒๕๖๑	ข้อ	๓	ก�ำหนดไว้ว่ำ 

“ให้สถำนศึกษำแต่ละแห่งจัดให้มีระบบกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยในของ

สถำนศึกษำ	 โดยกำรก�ำหนดมำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำให้เป็นไปตำม

มำตรฐำนกำรศึกษำแต่ละระดับ	 และประเภทกำรศึกษำท่ีรัฐมนตรีว ่ำกำร

กระทรวงศึกษำธิกำรประกำศไว ้	 พร ้อมท้ังก�ำหนดให้สถำนศึกษำจัดท�ำ 

แผนพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำของสถำนศึกษำที่มุ ่งเน้นคุณภำพตำมมำตรฐำน 

กำรศึกษำและด�ำเนินกำรตำมแผนที่ก�ำหนดไว้	 จัดให้มีกำรประเมินผลและตรวจสอบ

คุณภำพกำรศึกษำภำยในสถำนศึกษำ	 ติดตำมผลกำรด�ำเนินกำรเพื่อพัฒนำ 

สถำนศึกษำให้มีคุณภำพตำมมำตรฐำนกำรศึกษำ	 และจัดส่งรำยงำนผล 

กำรประเมินตนเองให้แก่หน่วยงำนต้นสังกัดหรือหน่วยงำนที่ก�ำกับดูแล 

สถำนศึกษำเป็นประจ�ำทุกปี	

	 เพื่อให ้กำรด�ำเนินกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำของสถำนศึกษำ 

ตำมวรรคหนึ่งเป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ	 ให้หน่วยงำนต้นสังกัดหรือหน่วยงำน 

ที่ก�ำกับดูแลสถำนศึกษำท�ำหน้ำที่ให้ค�ำปรึกษำ	 ช่วยเหลือ	 และแนะน�ำสถำนศึกษำ	

เพื่อให้กำรประกันคุณภำพกำรศึกษำของสถำนศึกษำพัฒนำอย่ำงต่อเนื่อง”	

	 จำกแนวทำงที่ให ้สถำนศึกษำด�ำเนินกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ 

ตำมกฎกระทรวงดังกล่ำว	 จะเห็นว่ำเป็นกำรวำงระบบกำรท�ำงำนอย่ำงเป็น 

ขั้นตอน	(วงจร	PDCA)	๔	ขั้นตอน	ดังแสดงในแผนภำพที่	๑

ตอนที่ ๑
บทนำ�
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	แผนภำพที่	๑	ระบบกำรประกันคุณภำพภำยในของสถำนศึกษำ

	 จำกแผนภำพดังกล่ำว	สำมำรถอธิบำยได้ดังนี้	

 การวางแผน	 : 	 กำรด�ำ เนินกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำของ 

สถำนศึกษำ	 เริ่มจำกกำรก�ำหนดมำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำ	 

โดยสถำนศึกษำก�ำหนดมำตรฐำนและเป้ำหมำยควำมส�ำเร็จตำมบริบทของ 

สถำนศึกษำ	 อำทิ	 เน ้นกำรเป็นผู ้น�ำด ้ำนวิชำกำร	 กำรให้ผู ้ เรียนมีอำชีพ 

ตำมควำมฝัน	 กำรพัฒนำให้ผู ้ เรียนมีควำมสำมำรถรอบด้ำน	 กำรส่งเสริม 

และพัฒนำอำชีพของท้องถิ่น	 กำรเน้นควำมเป็นเลิศด้ำนวิทยำศำสตร์	 หรือภำษำ

ต่ำงประเทศ	 เป็นต้น	 ท้ังน้ี	 มำตรฐำนและเป้ำหมำยควำมส�ำเร็จควรระบุให้เป็น 

การกําหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
 

ตอนที่ ๑ 
บทนํา 

 
 กฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๓ กําหนดไว้ว่า “ให้สถานศึกษาแต่ละ
แห่งจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของสถานศึกษา โดยการกําหนดมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาแต่ละระดับ และประเภทการศึกษาที่รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการประกาศไว้ พร้อมทั้งกําหนดให้สถานศึกษาจัดทําแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษาที่มุ่ งเน้นคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาและดําเนินการตามแผนที่กําหนดไว้ จัดให้มี 
การประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ติดตามผลการดําเนินการเพ่ือพัฒนา
สถานศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา และจัดส่งรายงานผลการประเมินตนเองให้แก่หน่วยงาน 
ต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่กํากับดูแลสถานศึกษาเป็นประจําทุกปี  
 และเพ่ือให้การดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามวรรคหน่ึงเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ ให้หน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่กํากับดูแลสถานศึกษาทําหน้าที่ให้คําปรึกษา ช่วยเหลือ 
และแนะนําสถานศึกษา เพ่ือให้การประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาพัฒนาอย่างต่อเน่ือง”  

จากแนวทางที่ให้สถานศึกษาดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาตามกฎกระทรวงดังกล่าว จะเห็นว่า
เป็นการวางระบบการทํางานอย่างเป็นขั้นตอน  (วงจร PDCA) ๔ ขั้นตอน ดังน้ี 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

     แผนภาพท่ี ๑ ระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
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รูปธรรมชัดเจน	สอดคล้องกับวิสัยทัศน์	พันธกิจ	รวมทั้งอัตลักษณ์และเอกลักษณ์

ของสถำนศึกษำ	 สถำนศึกษำอำจเพิ่มเติมมำตรฐำนกำรศึกษำและเป้ำหมำย 

ควำมส�ำเร็จที่ท้ำทำย	แผนพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำของสถำนศึกษำในแต่ละรอบปี 

ต้องมีโครงกำร/กิจกรรมท่ีเช่ือมโยงไปสู่เป้ำหมำยควำมส�ำเร็จตำมมำตรฐำน 

กำรศึกษำที่ก�ำหนดไว้	 ช่วงระยะเวลำด�ำเนินโครงกำร/กิจกรรมตำมแผนขึ้นอยู ่

กับควำมเหมำะสมตำมบริบทของสถำนศึกษำ	ทั้งนี้	 แผนพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำ

ของสถำนศึกษำต้องผ่ำนกำรระดมควำมคิดจำกผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง	 และควรมี 

กำรวิเครำะห์เชิงกลยุทธ์อย่ำงรอบด้ำนและรอบคอบ	 โดยอำจใช้วิธี	 SWOT	 

Analysis,	Balanced	Scorecard	หรือวิธีกำรอื่น	ๆ	ที่เหมำะสม

 การด�าเนินการ	:	สถำนศึกษำด�ำเนินกำรตำมแผนพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำ

ของสถำนศึกษำที่ก�ำหนดไว้	

 การตรวจสอบ	 :	 ขณะด�ำเนินกำรตำมแผนที่ก�ำหนดไว้	 สถำนศึกษำ 

ควรมีกำรตรวจสอบ	 ติดตำมผลกำรด�ำเนินงำนเป็นระยะ	 ๆ	 เพื่อปรับปรุงและ

แก้ไขปัญหำที่เกิดขึ้น	 ประเมินผลกำรด�ำเนินงำนเมื่อจบโครงกำร	 รวบรวมข้อมูล

สำรสนเทศจำกผลกำรด�ำเนินงำนเพื่อน�ำไปจัดท�ำรำยงำนผลกำรประเมินตนเอง 

กำรตรวจสอบและติดตำมกำรด�ำเนินโครงกำร/กิจกรรมช่วยให้งำนบรรลุเป้ำหมำย 

ควำมส�ำเร็จ	 ส่งผลให้เกิดคุณภำพตำมมำตรฐำนกำรศึกษำตำมที่สถำนศึกษำ

ก�ำหนดไว้

 การปรับปรุงพัฒนา	 :	 เมื่อสิ้นปีกำรศึกษำ	 สถำนศึกษำประเมินผล	 สรุป 

และจัดท�ำรำยงำนผลกำรประเมินตนเอง	 จัดส่งให้แก่หน่วยงำนต้นสังกัดหรือ

หน่วยงำนที่ก�ำกับดูแลสถำนศึกษำเป็นประจ�ำทุกปี	 โดยสถำนศึกษำใช้ข้อมูลจำก

รำยงำนผลกำรประเมินตนเองเป็นสำรสนเทศในกำรพัฒนำสถำนศึกษำในปีกำรศึกษำ 

ถัดไป	ส่วนหน่วยงำนต้นสังกัดหรือหน่วยงำนที่ก�ำกับดูแลสถำนศึกษำจะน�ำข้อมูล
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และสำรสนเทศจำกรำยงำนผลกำรประเมินตนเองของสถำนศึกษำไปสังเครำะห์

สรุปประเด็นส�ำคัญเพื่อกำรพัฒนำและส่งให้ส�ำนักงำนรับรองมำตรฐำนและประเมนิ

คุณภำพกำรศึกษำ	(องค์กำรมหำชน)	เพื่อเตรียมรับกำรประเมินคุณภำพภำยนอก

ต่อไป

	 กำรด�ำเนินงำนทั้ง	 ๔	 ขั้นตอน	 มีควำมสัมพันธ์เกี่ยวเนื่องกันเป็นวงจร	 

โดยมีมำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำเป็นเป้ำหมำย	 ในกำรขับเคลื่อน 

กำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำในสถำนศึกษำ	 ผู้มีบทบำทส�ำคัญ	 คือ	 ผู้บริหำร 

สถำนศึกษำ	 ซึ่งจะเป็นผู ้ผลักดันให้บุคลำกรในสถำนศึกษำ	 คณะกรรมกำร 

สถำนศึกษำขั้นพื้นฐำน	 และชุมชนมีส่วนร่วมในกำรก�ำหนดทิศทำงกำรท�ำงำน	

ตลอดทั้งสนับสนุน	 ส่งเสริม	 ให้ก�ำลังใจผู ้ เ ก่ียวข้องทุกฝ่ำยให้ปฏิบัติงำน 

อย่ำงมีประสิทธิภำพและเกิดประสิทธิผลอย่ำงเต็มที่



ตอนที่ ๒
แนำวคิดและหลักการการก�หนำดมาตรฐานำ

การศึกษาของสถานำศึกษา
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	 กำรด�ำเนินกำรตำมระบบกำรประกันคุณภำพภำยในของสถำนศึกษำ	 

เป็นเรื่องจ�ำเป็นในกำรพัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำที่ผู ้บริหำรสถำนศึกษำ	 

ครู	 และผู้มีส่วนเก่ียวข้องในกำรจัดกำรศึกษำต้องมีควำมรู้ควำมเข้ำใจ	 แนวคิด

และหลักกำรพื้นฐำนเกี่ยวกับมำตรฐำนกำรศึกษำ	 ควำมหมำย	 ควำมส�ำคัญ	

แนวคิดและประโยชน์ของมำตรฐำนกำรศึกษำ	 รำยละเอียดและควำมสัมพันธ์ 

ของมำตรฐำนกำรศึกษำระดับต่ำง	 ๆ	 แนวทำงและขั้นตอนกำรจัดท�ำมำตรฐำน

กำรศึกษำของสถำนศึกษำ	 กำรประยุกต์แนวคิดสู่กำรปฏิบัติ	 ซึ่งจะเป็นประโยชน์

ต่อผู ้บริหำรสถำนศึกษำ	 ครู	 หรือผู ้มีส่วนเกี่ยวข้องในกำรก�ำหนดมำตรฐำน 

กำรศึกษำของสถำนศึกษำที่สอดคล้องกับควำมต้องกำรจ�ำเป็นและบริบท 

ของสถำนศึกษำ	

	 ควำมหมำยของมำตรฐำนกำรศึกษำ

	 พระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติ	 พ.ศ.	 ๒๕๔๒	 ให้นิยำมมำตรฐำน 

กำรศึกษำว่ำ	 เป็นข้อก�ำหนดเกี่ยวกับคุณลักษณะ	 คุณภำพท่ีพึงประสงค์	 และ

มำตรฐำนที่ต้องกำรให้เกิดข้ึนในสถำนศึกษำทุกแห่ง	 และเพื่อใช้เป็นหลักในกำร

เทียบเคียงส�ำหรับกำรส่งเสริมและก�ำกับดูแล	 กำรตรวจสอบ	 กำรประเมินผล	 

และกำรประกันคุณภำพทำงกำรศึกษำ	 โดยให้แนวทำงกำรจัดกำรศึกษำไว้ว่ำ	 

กำรจัดกำรศึกษำต้องยึดหลักว่ำผู้เรียนทุกคนมีควำมสำมำรถเรียนรู้และพัฒนำ

ตนเองได้	 และถือว่ำผู ้เรียนมีควำมส�ำคัญที่สุด	 กระบวนกำรจัดกำรศึกษำ 

ตอนที่ ๒
แนำวคิดและหลักการการก�หนำดมาตรฐานำ 

การศึกษาของสถานำศึกษา
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ต้องส่งเสริมให้ผู ้ เรียนสำมำรถพัฒนำตำมธรรมชำติและเต็มตำมศักยภำพ	 
เน้นควำมส�ำคัญทั้งควำมรู้	คุณธรรม	กระบวนกำรเรียนรู้	และบูรณำกำรตำมควำม
เหมำะสม	 ให้สถำนศึกษำพัฒนำกระบวนกำรเรียนกำรสอนที่มีประสิทธิภำพ	 
รวมทั้งกำรส่งเสริมให้ผู ้สอนสำมำรถวิจัยเพื่อพัฒนำกำรเรียนรู้ที่เหมำะสมกับ 
ผู้เรียนในแต่ละระดับกำรศึกษำ	 ดังนั้น	 มำตรฐำนกำรศึกษำส�ำคัญที่ต้องกำร 
ให้เกิดขึ้นในสถำนศึกษำจึงเกี่ยวข้องกับปัจจัย	 กระบวนกำร	 และผลผลิตจำก 
กำรจัดกำรศึกษำ	 เพื่อกำรก�ำกับ	 ติดตำม	 ดูแล	 ตรวจสอบ	 และประกันคุณภำพ 
ของสถำนศึกษำ	 มำตรฐำนกำรศึกษำจึงไม่ได้หมำยถึงคุณภำพด้ำนใดด้ำนหนึ่ง
เท่ำนั้น	 แต่หมำยควำมรวมถึงผลผลิตทำงกำรศึกษำที่เกิดกับตัวผู้เรียนรอบด้ำน	
กระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนของครู	และกระบวนกำรบริหำรจัดกำรศึกษำ	

	 ควำมส�ำคัญของมำตรฐำนกำรศึกษำ

	 ผลจำกกำรปฏิรูปกำรศึกษำที่ผ่ำนมำท�ำให้ชุมชนเข้ำมำมีส่วนร่วมในกำร

จัดกำรศึกษำมำกขึ้น	 ทั้งทำงตรงในรูปแบบของคณะกรรมกำรสถำนศึกษำขั้นพื้นฐำน	
และทำงอ้อมในรูปแบบของสมำคมผู้ปกครอง	 ศิษย์เก่ำ	 หน่วยงำนองค์กรภำครัฐ	 
ภำคเอกชน	 รวมทั้งสถำนประกอบกำรต่ำง	 ๆ	 สิ่งที่เห็นได้ชัดคือสถำนศึกษำ 
เป็นผู้จัดท�ำหลักสูตรเพื่อจัดกำรเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนให้มีคุณภำพตำมเป้ำหมำย	 
วิสัยทัศน์	ควำมต้องกำร	และบริบทของท้องถิ่น	โดยมีคณะกรรมกำรสถำนศึกษำ
พิจำรณำให้ควำมเห็นชอบ	 กำรที่สถำนศึกษำมีอิสระในกำรบริหำรจัดกำร 
กำรศึกษำด้วยตนเอง	ย่อมท�ำให้คุณภำพผู้เรียน	คุณภำพกำรบริหำรจัดกำรกำรศึกษำ
แตกต่ำงกันไป	 ดังนั้น	 กำรพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำอย่ำงเป็นระบบและมีคุณภำพ
ก้ำวหน้ำอย่ำงต่อเนื่อง	 ต้องอำศัยกำรท�ำงำนเชิงระบบ	 (System	 Approach)	 
กำรประกันคุณภำพภำยในของสถำนศึกษำโดยมีมำตรฐำนกำรศึกษำของ 
สถำนศึกษำเป็นเป้ำหมำยควำมส�ำเร็จจึงมีควำมส�ำคัญในกำรท่ีผู้บริหำรสถำนศึกษำ

จะใช้เป็นกลไกในกำรขับเคลื่อนกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำของสถำนศึกษำ 
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	 นอกจำกน้ี	 กำรก�ำหนดมำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำยังมีควำม

ส�ำคัญต่อกำรวำงรำกฐำนในกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ	 กำรวำงนโยบำย	 

กำรก�ำหนดวิสัยทัศน์	 พันธกิจ	 ในกำรพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำทั้งในปัจจุบันและ

อนำคตตำมสภำพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปอย่ำงรวดเร็ว	 อีกทั้งยังมีควำมส�ำคัญ

ในกำรใช้เป็นฐำนข้อมูลสนับสนุนกำรก�ำหนดคุณภำพที่ต้องกำร	 เพื่อกำรวำงแผน

ระยะสั้น	ระยะกลำง	และระยะยำวได้	ดังนั้น	มำตรฐำนที่สถำนศึกษำก�ำหนดขึ้น

ต้องครอบคลุมทั้งด้ำนคุณภำพผู้เรียน	 คุณภำพกำรบริหำรและกำรจัดกำร	 และ

คุณภำพกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส�ำคัญ	 ซ่ึงเป็นหัวใจส�ำคัญ 

ที่สะท้อนคุณภำพของกำรจัดกำรศึกษำที่แท้จริง	

	 ประโยชน์ของมำตรฐำนกำรศึกษำ

	 กำรก�ำหนดมำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำ	มีประโยชน์ดังนี้

	 ๑.	ช ่ วยให ้สำมำรถก�ำหนดเป ้ำหมำย	 นโยบำยและแนวทำงใน 

กำรพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำของสถำนศึกษำได้ชัดเจน

	 ๒.	สำมำรถก�ำหนดยุทธศำสตร์	 และแนวทำงในกำรจัดท�ำแผนพัฒนำกำร

จัดกำรศึกษำได้ตรงตำมควำมของต้องกำรของสถำนศึกษำ

	 ๓.	ใช้เป็นเครื่องมือในกำรก�ำกับ	กำรตรวจสอบ	กำรนิเทศ	กำรติดตำมและ

ประเมินผล	เพื่อให้ระบบกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำของสถำนศึกษำเข้มแข็ง

	 ๔.	มีข ้อมูลสำรสนเทศที่เกี่ยวข้องกับสถำนภำพและควำมก้ำวหน้ำ 

ของกำรจัดกำรศึกษำ





ตอนที่ ๓
แนำวทางการก�หนำดมาตรฐานำ
การศึกษาของสถานำศึกษา
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	 กระบวนกำรพัฒนำกำรศึกษำให้มีคุณภำพท่ีสอดคล้องกับมำตรฐำน 

กำรศึกษำของชำติ	พ.ศ.๒๕๖๑	ตำมกฎกระทรวงกำรประกันคุณภำพ	พ.ศ.	๒๕๖๑	

สถำนศึกษำต้องมีกำรก�ำหนดมำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำให้เป็นไปตำม

กรอบมำตรฐำนกำรศึกษำ	ระดับปฐมวัย	ระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนที่รัฐมนตรีว่ำกำร

กระทรวงศึกษำธิกำรประกำศไว้	 ซึ่งสถำนศึกษำต้องก�ำหนดเป้ำหมำยหรือภำพ

ควำมส�ำเร็จตำมตำมบริบทของสถำนศึกษำที่มีควำมท้ำทำย	 เป็นไปได้	 และ 

เห็นผลส�ำเร็จเชิงประจักษ์	 เชื่อมโยงถึงคุณภำพผู้เรียน	 สถำนศึกษำบำงแห่งที่มี 

เป้ำหมำยหรือวัตถุประสงค์ในกำรผลิตผู้เรียนให้มีคุณภำพเฉพำะทำงก็สำมำรถ 

เพิ่มเติมมำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำได้	

	 กรอบมำตรฐำนกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนที่กระทรวงศึกษำธิกำรประกำศใช้ไปนั้น	

ได้ผ่ำนกำรพิจำรณำวิเครำะห์ควำมเชื่อมโยงกับมำตรฐำนกำรศึกษำของชำติแล้ว	

อย่ำงไรก็ดี	 ในกำรจัดท�ำมำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำนั้น	 สถำนศึกษำ 

ควรพิจำรณำคุณลักษณะผู ้เรียนจำกผลลัพธ์ท่ีพึงประสงค์ของกำรศึกษำใน

มำตรฐำนกำรศึกษำของชำติเพื่อเติมเต็มมำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำ 

ให้เด่นชัดและครบถ้วนตำมที่ชำติต้องกำร	 เช่น	 นักเรียนมีทักษะในกำรเขียน

โปรแกรม	 ทักษะกำรเป็นผู้ประกอบกำร	 ทักษะในกำรออกแบบ	 ทักษะกำรเป็นผู้น�ำ	

ทักษะกำรบริหำรกำรเงิน	 เป็นต้น	 ซึ่งกำรวิเครำะห์ควำมต้องกำรจ�ำเป็นกำรใช้

ข้อมูลสำรสนเทศของสถำนศึกษำ	 ผนวกกับกำรรู้ทันกระแสกำรเปล่ียนแปลง 

ของโลกจะเป็นประโยชน์ต่อกำรก�ำหนดมำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำ 

ที่เป็นรูปธรรมและเป็นอัตลักษณ์ของสถำนศึกษำ	อันน�ำไปสู่กำรยกระดับคุณภำพ

กำรศึกษำของประเทศต่อไป	

ตอนที่ ๓
แนำวทางการก�หนำดมาตรฐานำ 

การศึกษาของสถานำศึกษา
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แผนภำพที่	๒	กำรก�ำหนดมำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำ

 

	 กำรก�ำหนดมำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำ

	 เพื่อให้มำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำน�ำสู่กำรปฎิบัติได้อย่ำงแท้จริง

และได้รับควำมร่วมมือจำกผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ำย	 สถำนศึกษำควรด�ำเนินกำรท่ีเน้น

กำรมีส่วนร่วม	 โดยเชิญคณะกรรมกำรสถำนศึกษำ	 ผู้แทนครู	 ผู้แทนผู้ปกครอง	

ชุมชน	 สถำนประกอบกำร	 องค์กรท่ีสนับสนุนสถำนศึกษำ	 ตำมควำมเหมำะสม	

ร่วมด�ำเนินกำรตำมขั้นตอนต่อไปนี้

 ขั้นตอนที่	 ๑	 เตรียมความพร้อมการก�าหนดมาตรฐานการศึกษาของ

สถานศึกษา

	 ๑.	แต่งตั้งคณะกรรมกำรก�ำหนดมำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำ

ประกอบด้วย	ผู้บริหำรสถำนศึกษำ	คณะครู	คณะกรรมกำรสถำนศึกษำ	ตัวแทน 

ผู้ปกครอง	ชุมชน	และผู้เกี่ยวข้องอื่น	ๆ

	 ๒.	สร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจและควำมตระหนักถึงควำมส�ำคัญในกำร

พัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ	 เห็นควำมส�ำคัญและควำมเชื่อมโยงของมำตรฐำน 

กำรศึกษำของสถำนศึกษำ	 มำตรฐำนกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน	 มำตรฐำนกำรศึกษำ 

การกําหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
 

ตอนที่ ๓ 
แนวทางการกําหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

 
กระบวนการพัฒนาการศึกษาให้มีคุณภาพที่สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ.๒๕๖๑ 

ตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพ พ.ศ. ๒๕๖๑ สถานศึกษาต้องมีการกําหนดมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษาให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐานการศึกษา ระดับปฐมวัย ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานที่รัฐมนตรี
กระทรวงศึกษาธิการประกาศไว้ ซึ่งสถานศึกษาต้องกําหนดเป้าหมายหรือภาพความสําเร็จตามตามบริบทของ
สถานศึกษาที่มีความท้าทาย เป็นไปได้ และเห็นผลสําเร็จเชิงประจักษ์ เช่ือมโยงถึงคุณภาพผู้เรียน สถานศึกษา
บางแห่งที่มีเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ในการผลิตคุณภาพผู้เรียนเฉพาะทางก็สามารถเพ่ิมเติมมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษาได้  

กรอบมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่กระทรวงศึกษาธิการประกาศใช้ไปน้ัน ได้ผ่านการพิจารณา
วิเคราะห์ความเช่ือมโยงกับมาตรฐานการศึกษาของชาติแล้ว อย่างไรก็ดี ในการจัดทํามาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษานั้น สถานศึกษาควรพิจารณาคุณลักษณะผู้ เรียนจากผลลัพธ์ที่ พึงประสงค์ของการศึกษา 
ในมาตรฐานการศึกษาของชาติเพ่ือเติมเต็มมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาให้เด่นชัดและครบถ้วนตามท่ี
ชาติต้องการ เช่น นักเรียนมีทักษะในการเขียนโปรแกรม ทักษะการเป็นผู้ประกอบการ ทักษะในการออกแบบ 
ทักษะการเป็นผู้นํา ทักษะการบริหารการเงิน เป็นต้น ซึ่งการวิเคราะห์ความต้องการจําเป็น การใช้ข้อมูล
สารสนเทศของสถานศึกษา ผนวกกับการรู้ทันกระแสการเปลี่ยนแปลงของโลกจะเป็นประโยชน์ต่อการกําหนด
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาท่ีเป็นรูปธรรมและเป็นอัตลักษณ์ของสถานศึกษา อันนําไปสู่การยกระดับ
คุณภาพการศึกษาของประเทศต่อไป   

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
แผนภาพ ๒ การกําหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
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ของชำติ	 ซึ่งจะน�ำไปสู่เป้ำหมำยของยุทธศำสตร์ชำติในกำรที่จะพัฒนำคุณภำพชีวิต

และสร้ำงสังคมไทยให้มีควำมมั่นคง	เสมอภำค	และเป็นธรรม

 ขั้นตอนที่	๒	วิเคราะห์ความสัมพันธ์ของมาตรฐานการศึกษา 

	 กำรก�ำหนดมำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำต้องมีข้อมูลสำรสนเทศ

หลำยส่วนประกอบกำรพิจำรณำ	 เช่น	 บริบท	 ควำมพร้อมและศักยภำพของ 

สถำนศึกษำ	อัตลักษณ์และเอกลักษณ์ของสถำนศึกษำ	ควำมต้องกำรของท้องถิ่น

และชุมชน	นโยบำยของหน่วยงำนต้นสังกัด	จุดหมำยของแผนพัฒนำกำรศึกษำชำติ	

เป ็นต ้น	 สถำนศึกษำน�ำข ้อมูลที่ ได ้มำวิ เครำะห ์ควำมสัมพันธ ์ ในสำระ 

และประเด็นส�ำคัญต่ำง	 ๆ	 เชื่อมโยงไปสู่มำตรฐำนกำรศึกษำระดับต่ำง	 ๆ	 แล้ว 

สรุปเป็นเป้ำหมำยที่สถำนศึกษำต้องกำร

 ขั้นตอนที่	๓	ก�าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา

	 จำกภำพเป้ำหมำยที่สถำนศึกษำต้องกำร	 สถำนศึกษำก�ำหนดมำตรฐำน

กำรศึกษำที่ครอบคลุมคุณภำพส�ำคัญ	 ๓	 ด้ำน	 คือ	 คุณภำพผู้เรียน	 คุณภำพ 

กำรบริหำรและกำรจัดกำร	 และคุณภำพกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียน

เป็นส�ำคัญ	 มำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำแต่ละแห่ง	 ควรสะท้อนถึง 

เป้ำหมำยหรือภำพควำมส�ำเร็จที่เด่นชัด	เป็นรูปธรรม	สถำนศึกษำที่มีวัตถุประสงค์

พิเศษอำจก�ำหนดมำตรฐำนเพิ่มเติมเพ่ือให้เห็นควำมโดดเด่นเฉพำะทำงได	้

มำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำไม่จ�ำเป็นต้องมีจ�ำนวนมำก	 และสำมำรถ 

ปรับเปลี่ยนได้ตำมควำมเหมำะสมกับยุคสมัยหรือควำมต้องกำรยกระดับ 

ให้สูงขึ้นอีก	

 ขั้นตอนที่	๔	พิจารณาให้ความเห็นชอบมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา

	 สถำนศึกษำเสนอร่ำงมำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำให้ผู้เกี่ยวข้อง 

ทุกฝ่ำยตรวจสอบทบทวนเพื่อพิจำรณำควำมครอบคลุม	 ควำมเหมำะสม	 

ควำมสอดคล้อง	 และน�ำสู่กำรปฏิบัติสำมำรถบรรลุเป้ำหมำยได้จริง	 แล้วจึงเสนอ

คณะกรรมกำรสถำนศึกษำพิจำรณำให้ควำมเห็นชอบ
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 ขั้นตอนที่	๕	ประกาศใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา

	 สถำนศึกษำประกำศใช้มำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำท่ีผ่ำนควำม

เห็นชอบจำกคณะกรรมกำรสถำนศึกษำแล ้ว	 สถำนศึกษำควรเผยแพร ่

ประชำสัมพันธ์ให้ผู ้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ำยทรำบ	 ทั้งนี้เพ่ือให้ทุกฝ่ำยร่วมกัน 

ขับเคลื่อน	 และยกระดับคุณภำพกำรศึกษำของสถำนศึกษำให้บรรลุเป้ำหมำย 

ท่ีต้องกำร	 กำรประชำสัมพันธ์ท�ำได้หลำยช่องทำง	 เช่น	 แจ้งในที่ประชุม	 แจ้งใน

เว็บไซต์ของโรงเรียน	ติดประกำศ	เป็นต้น	

แผนภำพที่	๓	กระบวนกำรก�ำหนดมำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำ

๑.	เตรียมความพร้อมการก�าหนด

มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา

๒.	วิเคราะห์ความสัมพันธ์ของ

มาตรฐานการศึกษา

๓.	ก�าหนดมาตรฐานการศึกษาของ

สถานศึกษาและเป้าหมายความส�าเร็จ

๔.	พิจารณาให้ความเห็นชอบมาตรฐาน

การศึกษาของสถานศึกษา

๕.	ประกาศใช้มาตรฐานการศึกษา

ของสถานศึกษา

แต่งตั้งคณะกรรมการก�าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
¦	 ผู้บริหำรสถำนศึกษำและคณะครู
¦	 คณะกรรมกำรสถำนศึกษำ	ตัวแทนผู้ปกครอง	ชุมชน
¦	 ผู้เกี่ยวข้องอื่นๆ

¦	 สังเครำะห์ข้อมูลที่ได้จำกกำรวิเครำะห์ควำมสัมพันธ์ของมำตรฐำนกำรศึกษำ
ของสถำนศึกษำที่ครอบคลุมคุณภำพผู้เรียนทั้ง	๓	ด้ำน	และสอดคล้อง
กับบริบทควำมต้องกำร	เอกลักษณ์	และอัตลักษณ์สถำนศึกษำ

¦	 ก�ำหนดมำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำ	เป้ำหมำยควำมส�ำเร็จที่ชัดเจน

¦	 สถำนศึกษำเสนอร่ำงมำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ำย
ตรวจสอบทบทวน	และเสนอคณะกรรมกำรสถำนศึกษำพิจำรณำให้ควำมเห็นชอบ

¦	 แจ้งให้ผู้เกี่ยวข้องทั้งภำยในและภำยนอกรับทรำบเพื่อร่วมกันขับเคลื่อน	
และยกระดับคุณภำพกำรศึกษำของสถำนศึกษำ

สร้างความรุู้ความเข้าใจและความตระหนักในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
¦	 กำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ
¦	 มำตรฐำนกำรศึกษำระดับต่ำงๆ
¦	 กระบวนกำรจัดท�ำมำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำ
¦	 ประโยชน์ของมำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำ

¦	 ยุทธศำสตร์ชำติ	๒๐	ปี
¦	 แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ
¦	 แผนกำรศึกษำแห่งชำติ
¦	 มำตรฐำนกำรศึกษำของชำติ
¦	 นโยบำยและจุดเน้นของเขตพื้นที่กำรศึกษำ	จังหวัดและภำค
¦	 จุดเน้น	บริบท	ควำมต้องกำร	เอกลักษณ์และอัตลักษณ์ของสถำนศึกษำ
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	 แนวทำงกำรก�ำหนดเป้ำหมำยตำมมำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำ

	 กำรก�ำหนดเป้ำหมำยตำมมำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำมีแนวทำง

ดังนี้	

	 ๑.	 สถานศึกษาวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของสถานศึกษา	(SWOT	Analysis)	

และประเมินบริบทต่ำง	ๆ	ของสถำนศึกษำด้วยควำมรอบคอบ	โดยพิจำรณำร่วมกับ

ข้อมูลสำรสนเทศ	 ควำมส�ำเร็จของสถำนศึกษำย้อนหลังอย่ำงน้อย	 ๓	 ปี	 

จนได้มำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำ

 ๒.	สถานศึกษาและผู ้มีส ่วนเกี่ยวข ้องร ่วมกันก�าหนดเป ้าหมาย	

ความส�าเร็จท่ีท้าทายตำมมำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำให้ครอบคลุมและ

สอดคล้องกับบริบทของสถำนศึกษำ	โดยลักษณะของเป้ำหมำยที่ดี	ควรมีลักษณะ	

SMART	ดังนี้	

	 	 ๑)	 Specific	 เป้ำหมำยต้องมีลักษณะเฉพำะเจำะจง	 สอดคล้องกับ

บริบทของสถำนศึกษำ	ไม่ควรระบุให้กว้ำงจนเกินไป	และไม่ใช้ค�ำที่ต้องตีควำม

	 	 ๒)	 Measurable	 เป้ำหมำยควรวัดได้เป ็นตัวเลข	 ประเมินค่ำ 

เปรียบเทียบได้	และใช้ติดตำมประเมินผลได้

	 	 ๓)	 Action	oriented	 เป้ำหมำยต้องระบุถึงสิ่งที่สถำนศึกษำจะด�ำเนินกำร

และน�ำไปสู่กำรก�ำหนดโครงกำรและกิจกรรมได้อย่ำงชัดเจน

	 	 ๔)	 Realistic	เป้ำหมำยต้องเป็นจริงได้	แต่ไม่ง่ำยจนเกินไป	เป้ำหมำย

ที่ดีต้องมีควำมท้ำทำย	 (Challenge)	 เพื่อน�ำไปสู่กำรคิดค้น	 ริเริ่มวิธีกำรใหม่	 ๆ	 

อยู่เสมอ

	 	 ๕)	 Timely	เป้ำหมำยต้องมีกรอบระยะเวลำที่แน่นอน	ชัดเจน	ซึ่งอำจ

จะเป็นรำยวัน	 สัปดำห์	 เดือน	 ไตรมำส	 ครึ่งปี	 หรือ	 ๑	 ปี	 ไม่ควรตั้งเป้ำหมำย 

ที่ยำวนำนเกินกว่ำ	๑	ปี	เมื่อด�ำเนินโครงกำรจนบรรลุเป้ำหมำยในปีนั้น	ๆ	ในปีถัดไป

สถำนศึกษำก็จะตั้งเป้ำหมำยที่สูงขึ้นและท้ำทำยยิ่งขึ้นได้
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	 กำรก�ำหนดเป้ำหมำยควำมส�ำเร็จที่ท้ำทำย	 สถำนศึกษำต้องพิจำรณำ

ข้อมูลเชิงเปรียบเทียบประกอบด้วย	 (Benchmark)	 โดยสถำนศึกษำสำมำรถ

ก�ำหนดเป้ำหมำยเชิงเปรียบเทียบได้ดังนี้

	 ๑)	ก�ำหนดเป้ำหมำยโดยเปรียบเทียบกับผลกำรด�ำเนินงำนที่ผ่ำนมำของ

สถำนศึกษำ	 ซึ่งเป็นวิธีที่นิยมใช้กันในปัจจุบัน	 เช่น	 ดูผลกำรประเมินคุณภำพ 

กำรศึกษำของสถำนศึกษำในปีท่ีผ ่ำน	 ๆ	 มำ	 เพื่อดูแนวโน้มควำมส�ำเร็จ	 

แล้วก�ำหนดเป้ำหมำยให้สูงขึ้น	

	 ๒)	ก�ำหนดเป้ำหมำยโดยเปรียบเทียบกับผลกำรด�ำเนินงำนของสถำนศึกษำ

ในกลุ่มเดียวกัน	 เพื่อสร้ำงควำมท้ำทำยในกำรพัฒนำสถำนศึกษำสู่ควำมส�ำเร็จ 

ที่ก้ำวหน้ำยิ่งขึ้น

	 ๓)	ก�ำหนดเป้ำหมำยโดยเปรียบเทียบกับเป้ำหมำยของสถำนศึกษำ 

ในระดับที่เหนือกว่ำกลุ ่มเดียวกัน	 หรือเปรียบเทียบกับเกณฑ์รำงวัลที่ได้รับ 

กำรยอมรับระดับชำติหรือนำนำชำติ

	 ทั้งนี้	 สถำนศึกษำเลือกก�ำหนดเป้ำหมำยด้วยวิธีใดก็ตำมต้องค�ำนึงถึง

ศักยภำพและบริบทของสถำนศึกษำด้วย	 เป้ำหมำยที่ดีต้องท้ำทำยให้ลงมือท�ำ	 

แต่ต้องมีควำมเป็นไปได้โดยอำศัยกำรริเริ่มและควำมคิดสร้ำงสรรค์

	 ๓.	ระบุเป้าหมายเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพให้ชัดเจน	ดังนี้

	 	 ๑)	 ระบุเป้ำหมำยเชิงปริมำณเป็นจ�ำนวน	ร้อยละ	หรือค่ำเฉลี่ย	โดยใช้

ข้อมูลสำรสนเทศที่ผ่ำนมำเป็นฐำน	(Baseline)	ในกำรก�ำหนดเป้ำหมำยที่ท้ำทำย	

เช่น	 ร้อยละของจ�ำนวนนักเรียนที่ได้รับรำงวัล	 ค่ำเฉล่ียผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน	

จ�ำนวนครูท่ีผ่ำนกำรอบรมกำรวิจัย	 จ�ำนวนนักเรียนกลุ่มเส่ียง	 จ�ำนวนกิจกรรม

เสริมหลักสูตร	เป็นต้น

	 	 ๒)	 ระบุเป้ำหมำยเชิงคุณภำพ	เช่น	เพิ่มขึ้น	สูงขึ้น	ดีเลิศ	ดีเยี่ยม	ชัดเจน	

ก้ำวหน้ำขึ้น	มีแนวโน้มที่ดีขึ้น	ซึ่งจะต้องมีเกณฑ์ระดับคุณภำพก�ำกับด้วย
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	 อย่ำงไรก็ดี	 สถำนศึกษำสำมำรถก�ำหนดมำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำ

ได้หลำยลักษณะ	 อำจก�ำหนดเป็นภำพรวม	 เป็นรำยข้อ	 เป็นข้อควำม	 เป็นควำมเรียง 

หรือก�ำหนดในลักษณะอื่นที่สำมำรถสื่อสำรให้ผู้เก่ียวข้องเข้ำใจได้ว่ำเป้ำหมำย 

ที่สถำนศึกษำมุ่งที่จะพัฒนำเน้นไปในทิศทำงใด	เช่น

	 ตัวอย่างมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน	ก.

	 นักเรียนมีควำมรู้ควำมสำมำรถตำมหลักสูตรกำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำนระดับ 

ดีเย่ียม	 มีพ้ืนฐำนในกำรเป็นผู้ประกอบกำร	 (Startup)	 มีควำมสุภำพ	 เป็นมิตร	 

มีสมรรถภำพในกำรปรับตัว	มีเป้ำหมำยชีวิต	และมีอัตลักษณ์โดดเด่นด้ำนกล้ำคิด	

กล้ำท�ำ	กล้ำน�ำเสนอ	

	 โรงเรียนยึดมั่นในกำรบริหำรงำนด้วยหลักควำมร่วมมือและหลักธรรมำภิบำล	

ตำมปณิธำน	 “คุณธรรม	 ภูมิปัญญำ	 น�ำพำควำมสุข	 สู่สังคมแห่งกำรเรียนรู้”	 

มีกำรใช้เทคโนโลยีท่ีทันสมัยในกำรจัดกำรเรียนรู้เพื่อสร้ำงนักคิด	 นักประดิษฐ์	 

โดยมีครูและบุคลำกรเชี่ยวชำญเฉพำะทำง	

	 ครูทุกกลุ ่มจัดกำรเรียนรู ้ด้วยรูปแบบกำรสอนที่พัฒนำด้วยตนเองจำก 

ข้อมูลกำรวิจัย	 เน้นกำรให้นักเรียนเรียนรู้จำกกำรลงมือปฏิบัติ	 พัฒนำนักเรียน

ให้บรรลุตำมอัตลักษณ์

 ตัวอย่างมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน	ข.

	 ๑.	สถำนศึกษำได้รับควำมเช่ือมั่นจำกผู้ปกครอง	 โดยบริหำรจัดกำรศึกษำ

ด้วยกำรสร้ำงเครือข่ำยที่เข้มแข็ง	และน�ำบุตรหลำนมำเข้ำเรียนเพิ่มขึ้น

	 ๒.	ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำทุกคนเอำใจใส่ศิษย์เหมือนลูก	 ดูแล 

ทั้งด้ำนกำรเรียนและควำมประพฤติ	 มีทักษะกำรถ่ำยทอดควำมรู้	 และจัดกำร

เรียนรู้ให้นักเรียนมีทักษะกำรปฏิบัติงำนเต็มศักยภำพ	
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	 ๓.	นักเรียนที่จบกำรศึกษำทุกคนมีควำมสำมำรถในกำรใช้ภำษำไทย 

ได้อย่ำงคล่องแคล่ว	 ใช้ภำษำอังกฤษเพื่อกำรสนทนำและทักทำยกันได้	 ซ่ือสัตย์	 

ขยัน	อดทน	รักกำรท�ำงำนและรับผิดชอบงำนเป็นเลิศ	รู้จักอยู่อย่ำงพอเพียง	

	 ๔.	หลักสูตรสถำนศึกษำเน้นกำรประกอบอำชีพเกษตรกรรมท่ีผสมผสำน

เทคโนโลยีสมัยใหม่กับหลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง	 มีแหล่งเรียนรู้ธรรมชำติ

และปรำชญ์ชำวบ้ำน/ภูมิปัญญำให้ควำมรู้และค�ำแนะน�ำใกล้ชิด

	 ๕.	คณะกรรมกำรสถำนศึกษำ	สมำคมครู	เครือข่ำยผู้ปกครอง	และผู้แทน

สถำนประกอบกำรในชุมชนให้ควำมร่วมมือในกำรสนับสนุนและพัฒนำสถำน

ศึกษำทั้งด้ำนวิชำกำรและกำรอนุรักษ์ท้องถิ่นด้วยควำมเข้มแข็งและต่อเนื่อง

	 ตัวอย่างมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน	ค.

	 โรงเรียน	 ค.	 มีคุณภำพตำมมำตรฐำนกำรศึกษำที่โรงเรียนก�ำหนดอยู ่

ในระดับดีเยี่ยมอย่ำงต่อเนื่อง	 ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนของนักเรียนโดยรวมสูง 

เป็นอันดับแรกของจังหวัด	 นักเรียนทุกคนมีโอกำสเข้ำสู่เวทีกำรแข่งขันและได้รับ

รำงวัลระดับประเทศและนำนำชำติเป็นจ�ำนวนมำก	 นักเรียนทุกคนได้รับกำร 

ส่งเสริมด้ำนอำชีพจำกกำรเข้ำร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตรตำมควำมสนใจและ 

เต็มศักยภำพ	นักเรียนได้รับกำรยอมรับด้ำนควำมมีวินัย	รับผิดชอบ	และกำรเป็น

นักจัดกำรที่ดี	 โดยกำรบริหำรงำนของทีมผู้บริหำรและคณะครูที่มีประสบกำรณ์

เชี่ยวชำญด้ำนกำรพัฒนำวิชำกำรและกำรน�ำนักเรียนสู่เวทีสำกล	

 ตัวอย่างมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน	ง.

	 ด้านผู้เรียน

	 ๑.	 นักเรียนร้อยละ	 ๙๐	 มีควำมสำมำรถในกำรเขียนเรียงควำมเชิง

สร้ำงสรรค์ได้

	 ๒.	นักเรียนร้อยละ	๕๐	มีควำมสำมำรถในกำรเป็นมัคคุเทศก์น้อยได้
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	 ๓.	นักเรียนร้อยละ	 ๗๕	 มีผลกำรทดสอบกำรอ่ำนออกเขียนได้อยู่ในระดับ

ดีขึ้นไป

	 ๔.	นักเรียนร้อยละ	 ๕๕	 มีผลกำรเรียนเฉลี่ยกลุ่มสำระคณิตศำสตร์ต้ังแต่

ระดับ	๒.๕	ขึ้นไป

	 ๕.	นักเรียนร้อยละ	 ๙๐	 สำมำรถใช้แอปพลิเคชั่นในกำรแสวงหำควำมรู้

และสร้ำงชิ้นงำนที่ตนสนใจได้

	 ๖.	นักเรียนทุกคนมีคุณลักษณะตำมค�ำขวัญของโรงเรียนที่ว่ำ	 “รับผิดชอบ

เป็นเยี่ยม	 จิตเปี่ยมอำสำ	 กล้ำในสิ่งที่ถูกต้อง”	 และได้รับกำรดูแลด้ำนสุขภำวะ

ตำมเกณฑ์ของกรมอนำมัย	กระทรวงสำธำรณสุข

 ด้านการบริหารและการจัดการ

	 ๑.	โรงเรียนบริหำรและจัดกำรศึกษำโดยเน้นกำรพัฒนำชุมชนให้เข้มแข็ง

และสร้ำงครอบครัวในชุมชนให้สำมำรถพึ่งตนเองได้

	 ๒.	โรงเรียนจัดให้มีกิจกรรมเสริมหลักสูตรและแหล่งเรียนรู้ที่หลำกหลำย

ตำมควำมสนใจของนักเรียนทั้งด้ำนกำรศึกษำต่อ	อำชีพ	และงำนอดิเรก

 ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส�าคัญ

	 ๑.	ครูทุกกลุ ่มสำระกำรเรียนรู ้ จัดกำรเรียนกำรสอนที่ ให ้ นักเรียน 

คิดวิเครำะห์	 แสดงควำมคิดเห็น	 โต้แย้ง	 โดยกำรอภิปรำยกลุ่มและเขียนสรุปรำยงำน	

ตำมนโยบำยของโรงเรียนท่ีเน้นว่ำ	 “นักเรียนทุกคนต้องอ่ำนออกเขียนได้ในระดับ

ดีขึ้นไป”

	 ๒.	ครูทุกคนจัดท�ำสมุดประวัติของนักเรียนรำยคนทั้งด้ำนพฤติกรรม	 

กำรเรียน	 และครอบครัว	 และใช้ผลกำรวิเครำะห์ข้อมูลนักเรียนในกำรปรับแก้ 

และส่งเสริมคุณภำพชีวิตของนักเรียน
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 ตัวอย่างมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาและเป้าหมายความส�าเร็จ

ที่คาดหวัง	

	 ในกำรก�ำหนดมำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำซ่ึงต้องครอบคลุม 

ด้ำนคุณภำพผู้เรียน	 ด้ำนกำรบริหำรและกำรจัดกำร	 และด้ำนกระบวนกำรจัดกำรเรียน

กำรสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส�ำคัญ	 ควรระบุเป้ำหมำยควำมส�ำเร็จท่ีคำดหวังไว้ด้วย	 

โดยต้องสะท้อนประเด็นที่จะพัฒนำ	 ข้อมูลเชิงปริมำณและเชิงคุณภำพท่ีชัดเจน	

ดังตัวอย่ำงต่อไปนี้

  ด้านคุณภาพผู้เรียน

	 ๑.	นักเรียนร้อยละ	 ๙๐	 ของนักเรียนทุกระดับช้ันมีผลกำรเรียนเฉลี่ย 

กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำไทย	ตั้งแต่ระดับ	๓	ขึ้นไป

	 ๒.	ค่ำเฉลี่ยผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำแห่งชำติ	 (O-NET)	 แต่ละ 

กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ที่สอบสูงกว่ำค่ำเฉลี่ยระดับสังกัด	ร้อยละ	๕	

	 ๓.	นักเรียนร้อยละ	๕๕	มีผลกำรทดสอบภำษำอังกฤษที่ได้มำตรฐำนสำกล	

(CEFR)	ตั้งแต่ระดับ	B๑	ขึ้นไป

	 ๔.	นักเรียนร้อยละ	๔๕	มีผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำแห่งชำติ	 (O-NET)	

รำยวิชำภำษำอังกฤษ	สูงกว่ำร้อยละ	๕๐	ขึ้นไป

	 ๕.	นักเรียนร้อยละ	 ๑๐๐	 เขียนรำยงำนกำรค้นคว้ำและน�ำเสนอผลงำน

จำกโครงงำนได้

	 ๖.	นักเรียนร้อยละ	 ๕๐	 สื่อสำรภำษำจีนในชีวิตประจ�ำวันได้อย่ำง

คล่องแคล่ว

	 ๗.	นักเรียนร้อยละ	 ๑๕	 มีผลงำนเชิงสร้ำงสรรค์ด้ำนเทคโนโลยีที่ผ่ำนกำร

ประกวดและได้รับรำงวัลระดับชำติ

	 ๘.	นักเรียนร้อยละ	๑๐	เป็นผู้น�ำกำรอภิปรำย/พิธีกรในงำนต่ำง	ๆ	ได้	

	 ๙.	นักเรียนร้อยละ	๑๐๐	มีจิตอำสำช่วยงำนของหมู่บ้ำน	กำรดูแลผู้สูงอำยุ	

และช่วยเหลืองำนบ�ำเพ็ญประโยชน์ด้วยควำมเต็มใจ	
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	 ๑๐.	นักเรียนทุกคนมีคุณลักษณะตำมอัตลักษณ์ที่สถำนศึกษำก�ำหนด	คือ	

“มีวินัย	ใจอำสำ	ใฝ่หำควำมรู้”

	 ๑๑.	นักเรียนมีน�้ำหนักและส่วนสูงที่ไม่เป็นไปตำมเกณฑ์กรมอนำมัย 

ต�่ำกว่ำร้อยละ	๕

	 ๑๒.	นักเรียนทุกคนเรียนรู้และท�ำงำนร่วมกันเป็นกลุ่มด้วยควำมรักสำมัคคี

	 ๑๓.	นักเรียนร้อยละ	 ๔๕	 เขียนโปรแกรมแอนิเมชั่น/ผลิตคลิปส่งเสริม

คุณธรรมได้อย่ำงดี

	 ๑๔.	นักเรียนที่มีควำมเสี่ยงด้ำนพฤติกรรมมีต�่ำกว่ำร้อยละ	๒

	 ๑๕.	นักเรียนร้อยละ	 ๙๕	 มีเป้ำหมำยในกำรประกอบอำชีพ/ศึกษำต่อ 

ที่ชัดเจน

 ด้านการบริหารและการจัดการ

	 ๑.	โรงเรียนบริหำรและจัดกำรศึกษำด้วยหลักกำรมีส่วนร่วม	 เน้นควำม

โปร่งใสและตรวจสอบได้

	 ๒.	ครูและบุคลำกรสนับสนุนทุกคนได้รับกำรพัฒนำให้มีควำมเชี่ยวชำญ

ทำงอำชีพ	อย่ำงน้อยปีละ	๒๐	ชั่วโมง

	 ๓.	โรงเรียนมีหลักสูตรท่ีเน้นควำมเป็นเลิศทำงด้ำนวิชำกำร	 เปิดแผน 

กำรเรียนที่เน้นคณิตศำสตร์	 วิทยำศำสตร์	 ภำษำต่ำงประเทศ	 และนักเรียนมีสิทธิ์

เลือกเรียนได้ตำมควำมต้องกำร

	 ๔.	โรงเรียนมีกิจกรรมเสริมหลักสูตรไม่น้อยกว่ำ	 ๑๕	 กิจกรรม	 ที่ส่งเสริม

ศักยภำพควำมเป็นเลิศของนักเรียนรอบด้ำน

	 ๕.	โรงเรียนจัดให้มีคอมพิวเตอร์เพื่อกำรเรียนกำรสอนครบถ้วนเพียงพอ	 

มีระบบกำรเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตที่เสถียร	นักเรียนและครูสำมำรถสืบค้นควำมรู้ได้

ทุกเวลำทุกสถำนที่

	 ๖.	โรงเรียนมีห้องสมุดท่ีทันสมัยและพื้นที่กำรเรียนรู ้เพียงพอส�ำหรับ

นักเรียนทุกคน
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	 ๗.	โรงเรียนจัดให้นักเรียนได้ทัศนศึกษำเพื่อส่งเสริมควำมคิดสร้ำงสรรค์	

อย่ำงน้อยภำคเรียนละ	๑	ครั้ง

	 ๘.	โรงเรียนจัดบรรยำกำศกำรเรียนรู ้ ท่ีเน ้นให้นักเรียนท�ำกิจกรรม	 

(Activities	Based)	เพื่อส่งเสริมกำรเป็นผู้ประกอบกำร

	 ๙.	โรงเรียนมีโครงกำรส่งเสริมควำมเป็นเลิศ	*ด้านภาษา/อาชีพ/ความเป็นผู้น�า/

ทักษะการจัดการ/การเป็นผู้ประกอบการ/การเป็นนักคิด/นักสร้างโปรแกรม  

และมีโครงการพัฒนาเพื่อเติมเต็มศักยภาพนักเรียนรอบด้าน (* หมายถึงโรงเรียน

เลือกเพียงด้านใดด้านหนึ่ง)

 ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส�าคัญ

	 ๑.	ครูทุกคน	 (ทุกกลุ ่มสำระกำรเรียนรู ้)	 จัดกำรเรียนรู ้ที่เน้นกำรคิด 

เชิงวิพำกษ์	 (Critical	 Thinking)	 และจัดเวทีให้นักเรียนได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

อย่ำงน้อยภำคเรียนละ	๒	ครั้ง

	 ๒.	ครูทุกคนมีแผนกำรจัดกำรเรียนรู้ท่ีแสดงว่ำนักเรียนได้ลงมือปฏิบัติ	

(Learning	by	doing)	 ไม่น้อยกว่ำร้อยละ	๕๐	ของเวลำที่เรียน	 (เช่น	กำรสำธิต	

ทดลอง	เล่นเกม	บทบำทสมมติ	แข่งขัน	เป็นต้น)	

	 ๓.	 ครูมีกำรผลิตสื่อกำรสอนท่ีให้นักเรียนเรียนรู้โดยใช้อินเทอร์เน็ต	 ไม่น้อยกว่ำ

ร้อยละ	๓๐	ของเวลำที่เรียน

	 ๔.	ครูทุกคนมีกำรมอบหมำยให้นักเรียนแสวงหำควำมรู้ทำงอินเทอร์เน็ต

และสรุปควำมรู้ที่ได้ด้วยภำษำของนักเรียนเอง

	 ๕.	ครูทุกคนปรับปรุงและพัฒนำกำรจัดกำรเรียนกำรสอนของตนเอง 

ผ่ำนกระบวนกำร	PLC	

	 ๖.	ครูทุกระดับชั้น	 มีกำรแลกเปล่ียนประสบกำรณ์และปัญหำกำรจัด 

ชั้นเรียน	กำรติดตำมพฤติกรรมนักเรียนกลุ่มเสี่ยง	สัปดำห์ละ	๑	ครั้ง

	 ๗.	ครูทุกคนใช้ผลกำรประเมินนักเรียนรำยบุคคล	 ปรับปรุงและพัฒนำ 

กำรเรียนรู้ของนักเรียนทุกคน
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	 ๘.	ครูทุกคนตัดสินผลกำรเรียนของนักเรียนตำมระเบียบท่ีสถำนศึกษำ

ก�ำหนด	(ตัดสินจำกข้อมูลหลำยแหล่ง	ครบทั้ง	๓	ด้ำน	เป็นไปตำมเกณฑ์)

	 ๙.	ครูร้อยละ	 ๑๐	 มีงำนวิจัยท่ีพัฒนำควำมรู้และอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม

ท้องถิ่น	(เช่น	เพลงพื้นบ้ำน	กำรทอผ้ำไหมตีนจก	ดนตรีปี่พำทย์	กำรนวดแผนไทย	

ฯลฯ	ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับบริบทของท้องถิ่นนั้น	ๆ)

	 จำกตัวอย ่ำงมำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำท่ีมีกำรก�ำหนด 

เป้ำหมำยควำมส�ำเร็จที่ท้ำทำย	 จะเห็นว่ำสะท้อนประเด็นที่จะพัฒนำ	 ข้อมูล 

เชิงปริมำณ	และเชิงคุณภำพที่ชัดเจน	ดังแสดงในแผนภำพที่	๔

แผนภำพที่	๔	ตัวอย่ำงมำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำ

	 	 	 	 ที่มีกำรก�ำหนดเป้ำหมำยควำมส�ำเร็จ

 

	 กำรก�ำหนดมำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำและเป้ำหมำยควำมส�ำเร็จ

ควรด�ำเนินกำรไปพร้อม	 ๆ	 กัน	 เมื่อทุกฝ่ำยเห็นพ้องต้องกัน	 (consensus)	 

สถำนศึกษำก็ประกำศมำตรฐำนพร้อมเป้ำหมำยควำมส�ำเร็จให้	 ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง

ทุกฝ่ำยรับทรำบโดยทั่วกัน	 มำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำจะเป็น 

เครื่องก�ำหนดทิศทำงในกำรวำงแผนและจัดท�ำแผนพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำ 

ของสถำนศึกษำและแผนปฏิบัติกำรประจ�ำปีของสถำนศึกษำต่อไป	

ห น้ า  | ๑๒ 
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4. ครูทุกคนมีการมอบหมายให้นักเรียนแสวงหาความรู้ทางอินเทอร์เน็ตและสรุปความรู้ที่ได้ด้วย
ภาษาของนักเรียนเอง 

5. ครูทุกคนปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนการสอนของตนเองผ่านกระบวนการ PLC  
6. ครูทุกระดับช้ัน มีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์และปัญหาการจัดช้ันเรียน การติดตาม

พฤติกรรมนักเรียนกลุ่มเสี่ยง สัปดาห์ละ ๑ ครั้ง 
7. ครูทุกคนใช้ผลการประเมินนักเรียนรายบุคคล ปรับปรุงและพัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียนทุกคน 
8. ครูทุกคนตัดสินผลการเรียนของนักเรียนตามระเบียบที่สถานศึกษากําหนด (ตัดสินจากข้อมูล

หลายแหล่ง ครบทั้ง ๓ ด้าน เป็นไปตามเกณฑ์) 
9. ครูร้อยละ ๑๐ มีงานวิจัยที่พัฒนาความรู้และอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น (เช่น เพลง

พ้ืนบ้าน การทอผ้าไหมตีนจก ดนตรีป่ีพาทย์  การนวดแผนไทย ฯลฯ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับบริบทของท้องถิ่นน้ัน ๆ) 
 

 จากตัวอย่างมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาที่มีการกําหนดเป้าหมายความสําเร็จที่ท้าทาย จะเห็นว่า
สะท้อนประเด็นที่จะพัฒนา ข้อมูลเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพที่ชัดเจน ดังภาพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
แผนภาพ ๔ ตัวอย่างมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาท่ีมีการกําหนดเป้าหมายความสําเร็จ 

  
การกําหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาและเป้าหมายความสําเร็จควรดําเนินการไปพร้อม ๆ กัน 

เม่ือทุกฝ่ายเห็นพ้องต้องกัน (consensus) สถานศึกษาก็ประกาศมาตรฐานพร้อมเป้าหมายความสําเร็จให้  
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายรับทราบโดยทั่วกัน มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาจะเป็นเคร่ืองกําหนดทิศทาง 
ในการวางแผนและจัดทําแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาและแผนปฏิบัติการประจําปีของ
สถานศึกษาต่อไป   
 
 

   





ตอนที่ ๔
กรณีตัวอย่างการก�หนำดมาตรฐานำ
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	 ต่อไปนี้	 คือตัวอย่ำงกำรก�ำหนดมำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำ 

ตำมบริบทที่แตกต่ำงกัน	

๑.	 โรงเรียนอนุบำลคุณภำพ

	 สภาพบริบทโรงเรียน

	 โรงเรียนอนุบำลคุณภำพ	ตั้งอยู่ที่	เลขที่	๑๒๓	หมู่ที่	๔	ต�ำบลในเมือง	อ�ำเภอ

เมืองเชียงใหม่	 จังหวัดเชียงใหม่	 เปิดสอนระดับชั้นอนุบำลปีท่ี	 ๑	 ถึงระดับ 

ชั้นประถมศึกษำปีที่	๖	มีนักเรียนระดับชั้นอนุบำลปีที่	๑	 -	๓	จ�ำนวน	๑๔๒	คน	

ระดับชั้นประถมศึกษำปีที่	๑	-	๖	จ�ำนวน	๔๒๒	คน	รวมนักเรียนทั้งหมด	๕๖๔	คน	

ข้ำรำชกำรครูทั้งหมด	๒๐	คน	ผู้บริหำร	๑	คน	ผู้ปกครองนักเรียนส่วนใหญ่นับถือ

ศำสนำพุทธ	 ประเพณีท้องถิ่นที่ขึ้นชื่อและมีผู้คนต่ำงถิ่นมำท่องเที่ยวจ�ำนวนมำก	

ได้แก่	 ประเพณีแห่เทียนเข้ำพรรษำ	 งำนสงกรำนต์	 และงำนวันลอยกระทง	 

แหล่งเรียนรู้รอบโรงเรียน	ได้แก่	วัดเด่นดัง	ห้องสมุดชุมชนรักเรียน	วิทยำลัยชุมชน

รักเรียน	ผู้ปกครองนักเรียนประกอบอำชีพเกษตรกรรมร้อยละ	๕๕	ค้ำขำยร้อยละ	

๒๕	 รับจ้ำงร้อยละ	 ๑๕	 อำชีพอื่น	 ๆ	 ร้อยละ	 ๕	 นับถือศำสนำพุทธร้อยละ	 ๙๙	

นักเรียนระดับอนุบำลทุกคนเป็นเด็กในหมู่บ้ำนทั้งหมดและหมู่บ้ำนใกล้เคียง	

ควำมต้องกำรของผู้ปกครองส่วนใหญ่	 คือ	 นักเรียนจบกำรศึกษำอย่ำงมีคุณภำพ	

อนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่น	 รู้ทันกำรใช้เทคโนโลยีที่เข้ำมำสู่ชุมชนอย่ำงรวดเร็ว	

รู้จักกำรใช้ชีวิตอย่ำงพอเพียง	

ตอนที่ ๔
กรณีตัวอย่างการก�หนำดมาตรฐานำ
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	 วิสัยทัศน์	

	 โรงเรียนอนุบำลคุณภำพ	นักเรียนมีคุณภำพตำมเกณฑ์มำตรฐำนกำรศึกษำ

ของสถำนศึกษำ	ร่วมสืบสำนวัฒนธรรมไทย	ก้ำวไกลทันเทคโนโลยี	ด�ำเนินตำมวิถี

พอเพียง	คู่เคียงร่วมมือชุมชน

 พันธกิจ 

	 ๑.	จัดกำรเรียนรู้เพื่อพัฒนำผู้เรียนให้มีคุณภำพตำมมำตรฐำนของสถำนศึกษำ

	 ๒.	ส่งเสริมอนุรักษ์	วัฒนธรรมไทย	สืบสำนประเพณีท้องถิ่น	

	 ๓.	พัฒนำสื่อเทคโนโลยีและนวัตกรรมทำงกำรศึกษำ

	 ๔.	ส่งเสริมกำรจัดกำรเรียนรู้ตำมปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง

	 ๕.	สร้ำงภำคีเครือข่ำยเพื่อสนับสนุนกำรจัดกำรศึกษำ

	 อัตลักษณ์	ควำมรู้ดี	มีคุณธรรม	ด�ำเนินชีวิตพอเพียง

	 เอกลักษณ์ของสถานศึกษา	โรงเรียนวิถีพอเพียง

  

 เป้าประสงค์	

 ด้านผู้เรียน 

	 	 ๑.	ผู้เรียนมีควำมรู้และทักษะที่จ�ำเป็นตำมหลักสูตรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน	

	 	 ๒.		ผู้เรียนมีคุณธรรม	จริยธรรม	และคุณลักษณะอันพึงประสงค์	

	 	 ๓.		ผู้เรียนมีทักษะชีวิตตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง	

 ด้านคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา

	 	 ๑.	ครูมีควำมสำมำรถในกำรจัดกำรเรียนรู ้	 และจรรยำบรรณตำม

มำตรฐำนวิชำชีพ	

	 	 ๒.	ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำมีกำรพัฒนำอย่ำงต่อเนื่อง
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	 ด้านคุณภาพการบริหารจัดการ	

	 	 ๑.	โรงเรียนมีกำรบริหำรจัดกำรศึกษำที่มีประสิทธิภำพตำมหลักธรรมำภบิำล 

	 	 ๒.	โรงเรียนมีระบบเครือข่ำยร่วมมือกับชุมชนในกำรพัฒนำกำรศึกษำ 

	 	 	 อย่ำงมีประสิทธิภำพ

	 กลยุทธ์	

	 กลยุทธ์ข้อที่	๑	 พัฒนำคุณภำพผู้เรียนทุกระดับตำมมำตรฐำนกำรศึกษำ	 

	 	 	 	 ส่งเสริมควำมสำมำรถด้ำนเทคโนโลยี	

	 กลยุทธ์ข้อที่	๒	 เพิ่มศักยภำพครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำในกำรใช  ้

	 	 	 	 เทคโนโลยีเพื่อกำรเรียนกำรสอน

	 กลยุทธ์ข้อที่	๓	 ส่งเสริมกำรจัดกำรเรียนรู้ตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจ 

	 	 	 	 พอเพียง

	 กลยุทธ์ข้อที่	๔	 พัฒนำประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำรศึกษำตำมหลัก 

	 	 	 	 ธรรมำภิบำล	เน้นกำรมีส่วนร่วมจำกทุกภำคส่วน	

	 กลยุทธ์ข้อที่	๕	 ส่งเสริมและอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย	 สืบสำนประเพณีท้องถิ่น 

    โดยบูรณำกำรในกำรจัดกำรเรียนรู้
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ตัวอย่างประกาศมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนอนุบาลคุณภาพ

ประกาศโรงเรียนอนุบาลคุณภาพ

เรื่อง	มาตรฐานการศึกษาและเป้าหมายความส�าเร็จ	ระดับปฐมวัย

----------------------------------------------------------

	 ตำมกฎกระทรวงกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ	 พ.ศ.	 ๒๕๖๑	 ข้อ	 ๓	 

ท่ีก�ำหนดให้สถำนศึกษำต้องมีมำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำนั้น	 ในกำร

ประชุมครั้งที่	๑	เมื่อวันที่	๘	เดือนพฤษภำคม	พ.ศ.	๒๕๖๒คณะกรรมกำรสถำนศึกษำ

ขั้นพ้ืนฐำนของโรงเรียนอนุบำลคุณภำพมีมติเห็นพ้องต้องกันให้ควำมเห็นชอบรำ่ง

มำตรฐำนกำรศึกษำของและเป้ำหมำยควำมส�ำเร็จตำมท่ีโรงเรียนอนุบำลคุณภำพเสนอ 

จึงประกำศ	 เร่ือง	 มำตรฐำนกำรศึกษำและเป้ำหมำยควำมส�ำเร็จตำมมำตรฐำน

กำรศึกษำของโรงเรียนอนุบำลคุณภำพ	 ระดับปฐมวัย	 เพ่ือเป็นกลไกกำรพัฒนำ

ร่วมกันระหว่ำงโรงเรียนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง	 และสร้ำงควำมเชื่อมั่นให้แก่สังคม	

ชุมชน	 ตำมเอกสำรแนบท้ำยประกำศฉบับนี้	 ทั้งนี้ตั้งแต่ปีกำรศึกษำ	 ๒๕๖๓	

เป็นต้นไป	จนกว่ำจะมีกำรเปลี่ยนแปลงในเวลำที่เหมำะสมต่อไป	

ประกำศ	ณ	วันที่	๙	เดือนพฤษภำคม	พ.ศ.	๒๕๖๓

	นำยคุณธรรม	ล�้ำเลิศ	

	ผู้อ�ำนวยกำรโรงเรียนอนุบำลคุณภำพ
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เอกสารแนบท้ายประกาศโรงเรียนอนุบาลคุณภาพ	

เรื่อง	มาตรฐานการศึกษาและเป้าหมายความส�าเร็จ	ระดับปฐมวัย

ประกาศ	ณ	วันที่	๙	เดือนพฤษภาคม	พ.ศ.	๒๕๖๓

	 โรงเรียนอนุบำลคุณภำพก�ำหนดมำตรฐำนกำรศึกษำระดับปฐมวัยโดย

ก�ำหนดเป้ำหมำยควำมส�ำเร็จของสถำนศึกษำโดยรวมอยู่ในระดับดีเลิศ	 โดยมี 

เป้ำหมำยในแต่ละมำตรฐำน	ดังนี้	

มาตรฐานที่	๑	คุณภาพของเด็ก	

	 ๑)	เด็กทุกคนได้รับอำหำรหลักครบทุกมื้อและอำหำรเสริม	 (นม)	 ๑	 มื้อ	

(เวลำเช้ำ)	 และเด็กร้อยละ	 ๙๕	 มีน�้ำหนักและส่วนสูงตำมเกณฑ์มำตรฐำนของ 

กรมอนำมัย	กระทรวงสำธำรณสุข	และสำมำรถเคลื่อนไหวร่ำงกำยได้อย่ำงคล่องแคลว่

	 ๒)	เด็กร้อยละ	 ๘๕	 มีสุขภำพอนำมัยและสุขนิสัยที่ดี	 ดูแลตนเองในกำร

ปฏิบัติกิจวัตรประจ�ำวันได้ดี	และมีวินัยในกำรรักษำควำมสะอำดตนเอง	ห้องเรียน	

และสภำพแวดล้อมภำยในโรงเรียน

	 ๓)	เด็กร้อยละ	 ๙๐	 เข้ำใจและปฏิบัติตนตำมข้อตกลงของห้องเรียนและ

โรงเรียน	 เล่นและปฏิบัติกิจกรรมได้อย่ำงปลอดภัยและมีควำมสุข	 และสำมำรถ

ท�ำงำนที่ได้รับมอบหมำยจนส�ำเร็จได้ด้วยตนเอง

	 ๔)	เด็กทุกคนมีผลงำนด้ำนศิลปะที่เกิดจำกกำรลงมือท�ำด้วยตนเอง	

สำมำรถเล่ำเรื่องตำมจินตนำกำรจำกผลงำนที่ท�ำนั้น	

	 ๕)	เด็กร้อยละ	๘๕	รู้จักอดทนในกำรรอคอย	(เช่น	คอยผู้ปกครอง	คอยรอ

รับของจำกครู)	

	 ๖)	เด็กทุกคนมีมำรยำท	 “งำมอย่ำงไทย”	 ไหว้	 ยิ้ม	 และกล่ำวทักทำย 

ด้วยควำมสุภำพ	มีสัมมำคำรวะต่อผู้ที่อำวุโสกว่ำจนได้รับค�ำชื่นชม
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	 ๗)	เด็กทุกคนกล้ำตั้งค�ำถำมในสิ่งที่ตนเองสนใจหรือสงสัย	 และสำมำรถ

อธิบำยเหตุและผลที่เกิดขึ้นจำกเหตุกำรณ์หรือกำรกระท�ำต่ำง	ๆ	ได้

	 ๘)	เด็กร้อยละ	๘๕	ผ่ำนเกณฑ์กำรประเมินตำมแบบทดสอบทักษะกำรคิด

ของส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำ..........

มาตรฐานที่	๒	กระบวนการบริหารจัดการ

	 ๑)	 โรงเรียนมีนโยบำยรับฟังทุกควำมคิดเห็นของผู้ปกครอง	 ตำมนโยบำย	

“ทุกควำมคิดเห็นมีคุณค่ำต่อกำรพัฒนำลูกของเรำ”	มีหลักสูตรสถำนศึกษำระดับ

ปฐมวัยที่มุ่งพัฒนำกำรเด็กรอบด้ำน	 จัดกิจกรรมครบหลักสูตรกำรศึกษำปฐมวัย	

พุทธศักรำช	 ๒๕๖๐	 และปรับกิจกรรมให้ยืดหยุ่นตำมควำมสนใจและวุฒิภำวะ

ของเด็ก	 รวมทั้งใช้วิถีชีวิตท้องถิ่นมำบูรณำกำรในกิจกรรม	 มีสื่อกำรเรียนรู ้ 

ท่ีจับต้องได้อย่ำงหลำกหลำยและเพียงพอ	 เช่น	 ของเล่น	 หนังสือนิทำน	 สื่อจำก

ธรรมชำติ	 สื่อส�ำหรับเด็กมุด	 ลอด	 ปีนป่ำย	 รวมทั้งสื่อเทคโนโลยีในกำรค้นหำ 

ควำมรู้ที่เหมำะสมกับวัยของเด็ก	

	 ๒)	โรงเรียนมีสภำพแวดล้อมภำยในและภำยนอกห้องเรียนที่ปลอดภัย	 

มีครูดูแลเด็กอย่ำงใกล้ชิดอย่ำงพอเพียง	 ผู ้ปกครองสำมำรถพบครูประจ�ำชั้น 

ได้ตลอดเวลำ

	 ๓)	โรงเรียนจัดให้เด็กได้ทัศนศึกษำนอกสถำนท่ีที่ใกล้เคียงโรงเรียน	 เช่น	 

วัด	ตลำด	พิพิธภัณฑ์	ห้องสมุดประชำชน	อุทยำนประวัติศำสตร์	ฯลฯ	อย่ำงน้อย 

ปีกำรศึกษำละ	๑	ครั้ง	

มาตรฐานที่	๓	การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส�าคัญ

	 ๑)	ครูทุกคนมีข้อมูลและเข้ำใจเด็กเป็นรำยบุคคล	 และใช้ข้อมูลของเด็ก

ร่วมกับผู้ปกครองในกำรช่วยส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนำกำรอย่ำงสมดุล	 ครบท้ังด้ำน

ร่ำงกำย	อำรมณ์	จิตใจ	สังคม	และสติปัญญำ	



37
การกำาหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา

	 ๒)	ครูทุกคนจัดประสบกำรณ์กำรเรียนรู้ตำมหลักไฮสโคป	 (มอนเตสซอรี/

วอลดอร์ฟ	 แล้วแต่กรณีท่ีโรงเรียนจัด)	 ท่ีส่งเสริมพัฒนำเด็กโดยควำมร่วมมือของ

พ่อแม่	ครอบครัว	และผู้เกี่ยวข้อง

	 ๓)	ครูทุกคนใช้สื่อเทคโนโลยี	 เช่น	 โทรทัศน์	 คอมพิวเตอร์	 แท็บเล็ต 

ที่เหมำะสมกับช่วงอำยุ	ระยะควำมสนใจ	และวิถีกำรเรียนรู้ของเด็ก	

	 ๔)	ครูทุกคนมีควำมเชี่ยวชำญในกำรประเมินพัฒนำกำรเด็กด้วยเครื่องมือ

และวิธีกำรที่หลำกหลำยและเหมำะสมตำมสภำพจริงจำกกิจกรรมและกิจวัตร

ประจ�ำวัน

	 ๕)	ครูทุกคนและผู้ปกครองมีกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันจำกกิจกรรม	

“พบปะกันวันชุมชนแห่งกำรเรียนรู้	 (Professional	 Learning	 Community:	

PLC)”	อย่ำงน้อยภำคเรียนละ	๑	ครั้ง
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๒.	 โรงเรียนพัฒนำศิลปะวิทยำ

	 สภาพบริบทโรงเรียน
	 โรงเรียนพัฒนำศิลปวิทยำ	 ตั้งอยู่ที่เลขที่	 ๔๕๖	 หมู่ท่ี	 ๔	 ต�ำบลในเมือง	
อ�ำเภอเมืองเชียงใหม่	 จังหวัดเชียงใหม่	 เปิดสอนระดับชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี	 ๑	 
ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี	 ๖	 เป็นโรงเรียนท่ีเปิดรับเฉพำะนักเรียนหญิง	 
มีนักเรียนทั้งหมดจ�ำนวน	๑,๔๓๘	คน	จ�ำแนกจ�ำนวนนักเรียนแต่ละระดับชั้นดังนี้	
มัธยมศึกษำปีที่	 ๑	 จ�ำนวน	 ๒๒๒	 คน	 มัธยมศึกษำปีที่	 ๒	 จ�ำนวน	 ๒๐๐	 คน	
มัธยมศึกษำปีที่	 ๓	 จ�ำนวน	 ๒๑๔	 คน	 มัธยมศึกษำปีที่	 ๔	 จ�ำนวน	 ๒๑๘	 คน	
มัธยมศึกษำปีที่	๕	จ�ำนวน	๒๘๘	คน	และมัธยมศึกษำปีที่	๖	จ�ำนวน	๒๙๖	คน	 
มีข้ำรำชกำรครูทั้งหมด	๗๘	คน	ผู้บริหำร	๒	คน	โรงเรียนตั้งอยู่ในย่ำนศูนย์กลำง
ธุรกิจกำรขนส่งสินค้ำ	 ผู้ประกอบกำรส่วนใหญ่เป็นคนไทยเชื้อสำยจีน	 นับถือ
ศำสนำพุทธ	ผู้ปกครองมีอำชีพหลักคือ	ค้ำขำย	รับจ้ำง	รับรำชกำร	โรงเรียนตั้งอยู่
ใจกลำงเมือง	ที่มีวัด	มีโรงเรียนหลำยแห่ง	ทั้งระดับประถมศึกษำและมัธยมศึกษำ	
ใกล้แหล่งเรียนรู้	ได้แก่	สถำนีรถไฟ	มหำวิทยำลัย	หอสมุดแห่งชำติ	แต่พื้นที่ภำยใน
โรงเรียนค่อนข้ำงจ�ำกัด	 กำรจัดกิจกรรมจึงต้องปรับเปลี่ยนให้เหมำะสมกับสภำพ
ของโรงเรียน

 วิสัยทัศน์ 
	 สืบสำนงำนฝีมือ	ยึดถือคุณธรรม	มุ่งน�ำวิชำกำรสู่มำตรฐำนสำกล	ด�ำรงตน
ตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง

	 พันธกิจ	
	 ๑.	ส่งเสริมกำรเรียนรู้งำนฝีมือ	น�ำสู่ชุมชน
	 ๒.	ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรม	 จริยธรรม	 ด�ำรงตนตำมหลักปรัชญำของ

เศรษฐกิจพอเพียง
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	 ๓.	สนับสนุนและส่งเสริมวิชำกำรสู่มำตรฐำนสำกล

	 ๔.	สร้ำงควำมเข้มแข็งของกำรมีส่วนร่วมขององค์กรสนับสนุนและชุมชน

 อัตลักษณ์นักเรียน	กิริยำงำมสง่ำสมศักดิ์ศรี	ประพฤติดี	มีควำมรู้

 เอกลักษณ์สถานศึกษา	 สืบสำนงำนฝีมือ	 ยึดถือคุณธรรม	 น้อมน�ำหลัก

ปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง

 เป้าประสงค์

 ด้านผู้เรียน

	 	 ๑.	ผู้เรียนมีควำมสำมำรถในงำนฝีมือ	ศิลปวัฒนธรรม

	 	 ๒.	ผู้เรียนมีควำมรู้ทำงวิชำกำรตำมมำตรฐำนสำกล

	 	 ๓.	ผู ้เรียนมีคุณธรรม	 จริยธรรมและด�ำรงตนตำมหลักปรัชญำของ

เศรษฐกิจพอเพียง

 ด้านคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา

	 	 พัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ	 ตำมมำตรฐำนวิชำชีพเต็ม 

ตำมศักยภำพโดยสนับสนุน	ส่งเสริมกำรใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีในกำรจัดกำร

เรียนกำรสอน

 ด้านคุณภาพการบริหารจัดการ

	 	 โรงเรียนมีระบบกำรบริหำรจัดกำรโดยมุ ่งเน้นกำรกระจำยอ�ำนำจ	 

กำรมีส่วนร่วมในกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ	 มีควำมรับผิดชอบต่อผลกำร

ด�ำเนินงำนด้วยระบบกำรประกันคุณภำพและหลักธรรมำภิบำล
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 กลยุทธ์

	 ๑.	สืบสำนงำนฝีมือและด�ำรงตนตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง	

พัฒนำผู้เรียนให้มีคุณธรรม	 จริยธรรม	 มีควำมรับผิดชอบตำมอัตลักษณ์และ

เอกลักษณ์ของสถำนศึกษำ

	 ๒.	พัฒนำหลักสูตรให้มีควำมหลำกหลำย	 เพื่อตอบสนองควำมต้องกำร

ของผู้เรียนตำมศักยภำพของผู้เรียนและพัฒนำสู่ควำมเป็นมำตรฐำนสำกล

	 ๓.	พัฒนำสมรรถนะครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำอย่ำงมีระบบ

	 ๔.	พัฒนำระบบบริหำรและจัดกำรศึกษำอย่ำงมีประสิทธิภำพโดยใช้

เทคโนโลยีและสำรสนเทศ

	 ๕.	สร้ำงควำมเข้มแข็งและกำรมีส่วนร่วมเครือข่ำย	ผู้ปกครองและชุมชน
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ตัวอย่างประกาศมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนพัฒนาศิลปะวิทยา

ประกาศโรงเรียนพัฒนาศิลปะวิทยา

เรื่อง	มาตรฐานการศึกษาและเป้าหมายความส�าเร็จ	ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน	

----------------------------------------------------------

	 ตำมกฎกระทรวงกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ	 พ.ศ.	 ๒๕๖๑	 ข้อ	 ๓ 

ที่ก�ำหนดให ้สถำนศึกษำต ้องมีมำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำนั้น	 

คณะกรรมกำรสถำนศึกษำขั้นพื้นฐำนของโรงเรียนพัฒนำศิลปะวิทยำมีมติ 

เห็นพ้องต้องกันให้ควำมเห็นชอบร่ำงมำตรฐำนกำรศึกษำของและเป้ำหมำย 

ควำมส�ำเร็จตำมท่ีโรงเรียนพัฒนำศิลปะวิทยำเสนอในครำวประชุมครั้งที่	 ๑	 

เมื่อวันที่	๑	เดือนพฤษภำคม	พ.ศ.	๒๕๖๓	โรงเรียนจึงประกำศ	เรื่อง	มำตรฐำนกำรศึกษำ

และเป้ำหมำยควำมส�ำเร็จตำมมำตรฐำนกำรศึกษำของโรงเรียนพัฒนำศิลปะวิทยำ 

ระดับกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน	 เพื่อเป็นกลไกกำรพัฒนำร่วมกันระหว่ำงโรงเรียนและ

ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง	และสร้ำงควำมเชื่อมั่นให้แก่สังคม	ชุมชน	ตำมเอกสำรแนบท้ำย

ประกำศฉบับนี้	 ทั้งนี้ตั้งแต่ปีกำรศึกษำ	 ๒๕๖๓	 เป็นต้นไป	 จนกว่ำจะมีกำร

เปลี่ยนแปลงในเวลำที่เหมำะสมต่อไป	

ประกำศ	ณ	วันที่	๙	เดือนพฤษภำคม	พ.ศ.	๒๕๖๓

	นำยเลิศล�้ำ	คุณธรรมเยี่ยม	

	ผู้อ�ำนวยกำรโรงเรียนพัฒนำศิลปะวิทยำ
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เอกสารแนบท้ายประกาศโรงเรียนพัฒนาศิลปะวิทยา	

เรื่อง	มาตรฐานการศึกษาและเป้าหมายความส�าเร็จ	ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ประกาศ	ณ	วันที่	๙	เดือนพฤษภาคม	พ.ศ.	๒๕๖๓

	 โรงเรียนพัฒนำศิลปะวิทยำก�ำหนดมำตรฐำนกำรศึกษำระดับกำรศึกษำ 

ขั้นพื้นฐำน	 โดยก�ำหนดเป้ำหมำยควำมส�ำเร็จของสถำนศึกษำโดยรวมอยู่ในระดับ

ดีเลิศ	โดยมีเป้ำหมำยในแต่ละมำตรฐำน	ดังนี้	

มาตรฐานที่	๑	คุณภาพของผู้เรียน

	 ผลสัมฤทธิ์ทำงวิชำกำร

	 ๑.๑	 นักเรียนร้อยละ	๗๕	มีควำมสำมำรถในกำรอ่ำนเชิงวิพำกย์และเขียน

วิจำรณ์บทควำม/สำรคดีได้ตั้งแต่ระดับดีขึ้นไป	

	 ๑.๒	 นักเรียนร้อยละ	 ๕๕	 มีผลกำรทดสอบภำษำอังกฤษ	 (CU-TEP)	 

ของศูนย์ทดสอบทำงวิชำกำรแห่ง	จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย	ตั้งแต่	๖๐	คะแนนขึ้นไป

	 ๑.๓	 นักเรียนร้อยละ	 ๓๕	 มีผลกำรสอบวัดระดับควำมสำมำรถภำษำจีน	

(HSK)	อยู่ในระดับ	๒	ขึ้นไป

	 ๑.๔	 นักเรียนร้อยละ	 ๘๕	 สำมำรถใช้เทคโนโลยีและสำรสนเทศ	 (ICT)	

พัฒนำโปรแกรมในรูปแอปพลิเคชั่นต่ำง	ๆ	ได้	

	 ๑.๕	 นักเรียนทุกคนมีควำมสำมำรถในกำรท�ำขนมไทยได้อย่ำงน้อย	 ๑	 อย่ำง	

และร้อยมำลัยได้อย่ำงสวยงำมอย่ำงน้อย	๑	แบบ	

	 ๑.๖	 ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนระดับชำติ	(O-NET)	ของโรงเรียนสูงกว่ำค่ำเฉลี่ย

ของต้นสังกัดอย่ำงต่อเนื่องทุกกลุ่มสำระกำรเรียนรู้	โดยเฉพำะกลุ่มสำระกำรเรียน

รู้ภำษำไทยของโรงเรียนมีค่ำเฉลี่ยไม่ต่ำกว่ำ	ร้อยละ	๘๕

	 ๑.๗	 นักเรียนร้อยละ	 ๘๐	 มีผลงำนที่แสดงควำมสำมำรถในกำรคิดวิเครำะห์

และสร้ำงสรรค์ตำมเกณฑ์	กำรประเมินโครงงำน
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	 ๑.๘	 นักเรียนทุกคนมีควำมพร้อมและมีเป้ำหมำยชัดเจนในกำรศึกษำต่อ
เพื่อประกอบอำชีพ	
	 ๑.๙	 นักเรียนทุกคนมีควำมประพฤติดี	 พูดจำไพเรำะ	 กิริยำมำรยำทงำม
สง่ำ	เป็นกัลยำณมิตรกับทุกคนสมศักดิ์ศรีกุลสตรีไทย

มาตรฐานที่	๒	กระบวนการบริหารและการจัดการ
	 ๒.๑	 โรงเรียนมีระบบกำรบริหำรและกำรจัดกำรที่มุ ่งเน้นกำรกระจำย 
อ�ำนำจและกำรมีส่วนร่วมในกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ	 โดยยึดหลักธรรมำภิบำล	
ควำมโปร่งใส	และมีระบบตรวจสอบกำรด�ำเนินงำนที่มีคุณภำพ
	 ๒.๒	 โรงเรียนจัดหลักสูตรที่เน้นวิชำกำรสู่มำตรฐำนสำกล	โดยมีแผนกำรเรียน
ที่เน้นด้ำนคณิตศำสตร์	 วิทยำศำสตร์	 และภำษำเพื่อธุรกิจ	 และจัดกิจกรรมเสริม
หลักสูตรที่เน้นกำรสืบสำนงำนฝีมือ	 งำนอำชีพ	 ผนวกกับหลักปรัชญำของ
เศรษฐกิจพอเพียง
	 ๒.๓	 โรงเรียนมีระบบเทคโนโลยีและสำรสนเทศที่ทันสมัย	 เพียงพอต่อ 
กำรจัดกำรเรียนรู้และกำรบริหำรจัดกำร	 มีระบบไวไฟท่ีเสถียรต่อกำรแสวงหำ
ควำมรู้ทุกเวลำและสถำนที่
	 ๒.๔	 โรงเรียนมีเครือข่ำยที่เข้มแข็งในกำรสนับสนุนกำรพัฒนำกำรศึกษำ
ของโรงเรียน	ไม่น้อยกว่ำ	๕	องค์กร

มาตรฐานที่	๓	กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส�าคัญ
	 ๓.๑	 ครูทุกกลุ่มสำระกำรเรียนรู้จัดกำรเรียนรู้โดยใช้โครงงำน	 (Project	
based	 learning)	 เพื่อพัฒนำทักษะกำรคิดวิเครำะห์กำรอภิปรำยแบบวิพำกษ์
และสร้ำงผลงำนเชิงสร้ำงสรรค์	โดยบูรณำกำรกับหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง
	 ๓.๒	 ครูให้นักเรียนทุกคนได้สำธิตและฝึกปฏิบัติจริง	(Learning	by	Doing) 
ทั้งด้ำนวิชำกำรและกิจกรรมเสริมหลักสูตร	 โดยเฉพำะงำนฝีมือและกำรอนุรักษ์
ศิลปะไทย
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	 ๓.๓	 ครูทุกคนพัฒนำตนเองให้สำมำรถใช้สื่อเทคโนโลยีและสำรสนเทศ 

ได้อย่ำงคล่องแคล่ว	 และจัดหำแหล่งสืบค้นที่หลำกหลำย	 เพ่ือให้นักเรียนได ้

ควำมรู้ทันสมัย	

	 ๓.๔	 ครูทุกคนประเมินและประมวลผลกำรเรียนรู้จำกข้อมูลหลำยแหล่ง	

เช่น	 กำรทดสอบ	 กำรเขียนรำยงำน	 กำรประเมินโครงงำน	 กำรอภิปรำยกลุ่ม	 

กำรพูดบนเวที	 ผลงำน	 กำรพัฒนำตนเอง	 เป็นต้น	 และให้ข้อมูลย้อนกลับทันที 

เพื่อกำรพัฒนำตนเองของนักเรียน

	 ๓.๕	 ครูทุกคนเป็นแบบอย่ำงท่ีดีแก่นักเรียนในด้ำนพูดจำไพเรำะ	 กิริยำ

มำรยำทงำมสง่ำ	เป็นกัลยำณมิตรกับทุกคน	สมศักดิ์ศรีกุลสตรีไทย	

	...........................................................................................
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๓.	 โรงเรียนรักชำติอุปถัมภ์

 สภาพบริบทโรงเรียน

	 โรงเรียนรักชำติอุปถัมภ์	ตั้งอยู่ที่เลขที่	๗๘๙	หมู่ที่	๔	ต�ำบลในเมือง	อ�ำเภอ

เมืองเชียงใหม่	 จังหวัดเชียงใหม่	 สังกัดส�ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำ 

ขั้นพื้นฐำน	เปิดสอนระดับชั้นอนุบำล	๒	ถึงระดับชั้นประถมศึกษำปีที่	๖	โรงเรียน

มีเน้ือที่	 ๔	 ไร่	 มีนักเรียน	 ๑๐๗	 คน	 ครู	 ๖	 คน	 และมีห้องเรียนละ	 ๑	 ชั้น	 

รวม	๘	ห้องเรียน	

	 โรงเรียนตั้งอยู ่ชำยเขตแดนของจังหวัด	 เป็นเขตชนบท	 มีเขตบริกำร	 

๒	หมู่บ้ำน	นักเรียนร้อยละ	๙๐	 เป็นกลุ่มชนเผ่ำโส้	 ประชำกรในเขตพื้นที่บริกำร

ของโรงเรียนส่วนใหญ่ประกอบอำชีพเกษตรกรรม	 ปลูกสับปะรด	 ปลูกยำง	 

ผู้ปกครองร้อยละ	๙๐	นับถือศำสนำพุทธ	อีกร้อยละ	๑๐	นับถือศำสนำอื่น	ๆ

 ปรัชญาของโรงเรียน		 ปญฺญำ	นรำน�	รตน�	:	ปัญญำเป็นรัตนะของนรชน	

 ค�าขวัญของโรงเรียน		 ศึกษำดี	กีฬำเด่น	เน้นวินัย	

 เอกลักษณ์ของโรงเรียน		เรียนรู้แบบโครงงำน	สืบสำนโส้ทั่งบั้ง

 อัตลักษณ์ของนักเรียน		มีวินัย	

 วิสัยทัศน์	

	 โรงเรียนรักชำติอุปถัมภ์เน้นกำรเรียนรู้โดยใช้กิจกรรมโครงงำนให้ผู้เรียน 

มีคุณภำพรอบด้ำน	 โดยครูมีคุณภำพตำมมำตรฐำนวิชำชีพ	 บริหำรกำรศึกษำโดย

ยึดหลักธรรมำภิบำล	 เน้นกำรมีส่วนร่วมของชุมชน	 และส่งเสริมกำรอนุรักษ์

วัฒนธรรมท้องถิ่น
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 พันธกิจ	

	 ๑.	 พัฒนำผู้เรียนให้มีคุณภำพตำมมำตรฐำนกำรศึกษำและมีคุณลักษณะ 

ที่พึงประสงค์ตำมหลักสูตร	

	 ๒.	 ส่งเสริมให้ครูมีควำมรู้ควำมสำมำรถในวิชำชีพ	 จัดกำรเรียนรู้ท่ีเน้น 

ผู้เรียนเป็นส�ำคัญ	และให้ผู้เรียนท�ำโครงงำนและกิจกรรมกลุ่ม

	 ๓.	ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมเผ่ำโส้	

	 ๔.	 สร้ำงควำมตระหนักให้ชุมชนเห็นควำมส�ำคัญ	 และมีส่วนร่วมใน 

กำรพัฒนำกำรศึกษำ

 เป้าประสงค์	

	 ๑.	นักเรียนมีควำมรู้ควำมสำมำรถ	มีทักษะกำรใช้ภำษำไทย	ทักษะกำรคิด	

และทักษะชีวิต	รวมทั้งเป็นผู้ที่มีควำมรับผิดชอบ	มีวินัยในตนเอง	ตั้งใจเรียนจนจบ

หลักสูตร	

	 ๒.	ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำได้รับกำรพัฒนำสู่มำตรฐำนวิชำชีพ	 

จัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ที่มีคุณภำพเน้นผู้เรียนเป็นส�ำคัญ	โดยใช้กิจกรรมโครงงำน

	 ๓.	สถำนศึกษำได้รับกำรยอมรับด้ำนอนุรักษ์และส่งเสริมวัฒนธรรม 

ท้องถิ่น	โดยฉพำะกำรร�ำโส้ทั่งบั้ง	

	 ๔.	สถำนศึกษำมีระบบบริหำรจัดกำรศึกษำที่มีคุณภำพและประสิทธิภำพ

ตำมหลักธรรมำภิบำล

	 ๕.	คณะกรรมกำรสถำนศึกษำขั้นพื้นฐำน	 ชุมชน	 และผู้มีส่วนเก่ียวข้อง	 

มีส่วนร่วมในกำรพัฒนำและจัดกำรศึกษำ
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	 กลยุทธ์	

	 กลยุทธ์ที่	 ๑	 พัฒนำผู้เรียนให้มีศักยภำพบนพ้ืนฐำนของควำมเป็นไทยและ 

	 	 	 ด�ำเนินชีวิตตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง

	 กลยุทธ์ที่	๒	 ส่งเสริมกำรพัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำมีคุณภำพ 

	 	 	 ตำมมำตรฐำนวิชำชีพ

	 กลยุทธ์ที่	๓	 บริหำรและจัดกำรกำรศึกษำด ้วยระบบคุณภำพตำม 

	 	 	 หลักธรรมำภิบำล
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ตัวอย่างมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนรักชาติอุปถัมภ์

ประกาศโรงเรียนรักชาติอุปถัมภ์

เรื่อง	มาตรฐานการศึกษาและเป้าหมายความส�าเร็จตามมาตรฐาน

การศึกษาของสถานศึกษา	ระดับปฐมวัยและระดับประถมศึกษา

----------------------------------------------------------

	 ตำมที่กฎกระทรวงกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ	 พ.ศ.๒๕๖๑	 ข้อ	 ๓	 

ระบุให้สถำนศึกษำแต่ละแห่ง	 จัดให้มีระบบกำรประกันคุณภำพภำยในของ 

สถำนศึกษำ	 โดยกำรก�ำหนดมำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำให้เป็นไปตำม

มำตรฐำนกำรศึกษำแต่ละระดับและประเภทกำรศึกษำท่ีรัฐมนตรีว ่ำกำร

กระทรวงศึกษำธิกำรประกำศไว้	 ท้ังน้ี	 เพื่อสร้ำงควำมมั่นใจและควำมพึงพอใจใน

กำรจัดกำรศึกษำของสถำนศึกษำนั้น	 โรงเรียน	 รักชำติอุปถัมภ์จึงประกำศเรื่อง	

มำตรฐำนกำรศึกษำและเป้ำหมำยควำมส�ำเร็จตำมมำตรฐำนกำรศึกษำของ 

สถำนศึกษำ	ระดับปฐมวัย	และระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน	ดังนี้

	 ระดับปฐมวัย	คุณภาพโดยรวมของสถานศึกษาอยู่ในระดับดี

	 เด็กทุกคนมีควำมร่ำเริง	 แจ่มใส	 เล่นคนเดียวหรือเล่นเป็นกลุ่มได้อย่ำง 

มีควำมสุข	 ร่ำงกำยแข็งแรง	 ทรงตัวและเคลื่อนไหวร่ำงกำยได้อย่ำงคล่องแคล่ว	

เก็บของใช้ของตนเองและรักษำสมบัติของตนเองได้	 สำมำรถรอคอยและอดทน

ท�ำกิจกรรมจนส�ำเร็จ	 รู้จักแบ่งปันสิ่งของให้เพื่อน	 รู้จักท่ำร�ำพื้นฐำนของร�ำโส้ท่ังบ้ัง 

และสำมำรถอธิบำยควำมคิดของตนเองให้ผู้อื่นเข้ำใจได้
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	 ครูปฐมวัยทุกคนมีแผนกำรจัดประสบกำรณ์ที่ส่งเสริมเด็กให้มีพัฒนำกำร

ครบทุกด้ำนเป็นรำยบุคคล	 โดยมีครอบครัวของเด็กร่วมเอำใจใส่ดูแลและปรับ

พฤติกรรมของเด็ก	 ใช้สื่อธรรมชำติผสมกับสื่อเทคโนโลยีในกำรพัฒนำกำรเรียนรู้

ของเด็ก	 ให้โอกำสเด็กทุกคนได้ท�ำกิจกรรมอิสระที่เน้นกำรทดลอง	 ประเมิน

พัฒนำกำรของเด็กจำกผลงำนและควำมประพฤติอย่ำงต่อเนื่อง	ใช้ผลงำนของเด็ก

จัดห้องเรียนให้มีบรรยำกำรศที่กระตุ้นกำรใฝ่เรียนรู้ของเด็ก	

 ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน	 (ประถมศึกษา)	คุณภาพโดยรวมของสถาน

ศึกษาอยู่ในระดับดี	

	 นักเรียนทุกคนจบกำรศึกษำภำยในระยะเวลำที่ก�ำหนด	 มีควำมสำมำรถ 

ในกำรใช้ภำษำไทยอยู่ในระดับดี	มีทักษะกำรคิดวิเครำะห์	มีทักษะชีวิต*	มีทักษะ

งำนอำชีพอย่ำงน้อย	 ๑	 อย่ำง	 มีควำมสำมำรถในกำรร�ำโส้ทั่งบั้งได้อย่ำงสวยงำม	

รักและสื่อสำรวัฒนธรรมโส้ให้เป็นที่รู้จัก	 สำมำรถออกแบบผลิตภัณฑ์ที่สะท้อน

วัฒนธรรมโส้โดยใช้เทคโนโลยีได้	 เล่นกีฬำเป็นอย่ำงน้อย	 ๑	 อย่ำง	 เป็นผู้มีวินัย	

อ่อนน้อมถ่อมตน	และมีจิตอำสำช่วยเหลือกิจกรรมของท้องถิ่นด้วยควำมเต็มใจ	

	 *	ทักษะชีวิตในที่นี้	หมำยถึง	นักเรียนมีควำมตั้งมั่นในเป้ำหมำย	มีอำรมณ์

มั่นคง	ตั้งใจแน่วแน่ในกำรท�ำงำน	ควบคุมตนเองได้	และมองโลกในแง่ดี

	 ครูมีควำมสำมำรถในกำรถ่ำยทอดควำมรู้	 กำรประเมินผล	 และกำรฝึก

ทักษะกำรคิด	ทักษะกำรจัดกำรและกระบวนกำรท�ำงำน	โดยให้นักเรียนรวมกลุ่ม

ท�ำโครงงำนที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตในท้องถ่ิน	 ให้นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติจนส�ำเร็จ	

ครูทุกคนมีข้อมูลของนักเรียนที่ตนรับผิดชอบในเชิงลึกจำกกำรเยี่ยมบ้ำนและ 

ผลกำรเรียน	ส�ำหรับให้ค�ำปรึกษำ	ช่วยเหลือนักเรียนได้พัฒนำเต็มตำมศักยภำพ	
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	 โรงเรียนบริหำรและจัดกำรศึกษำทั้งระดับปฐมวัยและระดับประถมศึกษำ

ท่ีมุ่งเน้นให้ผู้เรียนบรรลุเป้ำหมำยเป็นรำยบุคคล	 โดยให้ผู้ปกครองและชุมชน 

มีส่วนร่วมในกำรพัฒนำ	 ส่งเสริมกำรอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่นควบคู ่กับ 

กำรพัฒนำเทคโนโลยีเพื่อกำรจัดกำรเรียนรู้	 พัฒนำให้โรงเรียนเป็นแหล่งเรียนรู้

วัฒนธรรมโส้	 ใช้แผนพัฒนำกำรศึกษำของโรงเรียนเป็นกลไกกำรขับเคล่ือน

คุณภำพกำรศึกษำ	กำรด�ำเนินงำนเน้นควำมโปร่งใสและตรวจสอบได้

	 ทั้งนี้	 คณะกรรมกำรสถำนศึกษำของโรงเรียนได้พิจำรณำให้ควำมเห็นชอบ	

ในครำวประชุมเมื่อวันที่	๑๐	เดือนมีนำคม	พ.ศ.	๒๕๖๓	

ประกำศ	ณ	วันที่	๑๕	เดือนมีนำคม	พ.ศ.	๒๕๖๓

นำงมุ่งมั่น	พัฒนำชำติ	

	ผู้อ�ำนวยกำรโรงเรียนรักชำติอุปถัมภ์	



51
การกำาหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา

กระทรวงศึกษำธิกำร.	 (๒๕๕๓).	กฎกระทรวงว่าด้วย	 ระบบ	 หลักเกณฑ์	 และ	

วิธีการประกันคุณภาพการศึกษา	 พ.ศ.	 ๒๕๕๓,ประกำศ	ณ	 วันที่	 ๒	

เมษำยน	พ.ศ.	๒๕๕๓.	ม.ป.ป.	(เอกสำรอัดส�ำเนำ)	

_______.	 (๒๕๖๑).	กฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา	พ.ศ.	๒๕๖๑. 

(เอกสำรอัดส�ำเนำ)	

_______.	 (๒๕๖๑).	 มาตรฐานการศึกษา	 ระดับปฐมวัย	 ระดับการศึกษา	

ขั้นพื้นฐาน	 และระดับการศึกษาข้ันพื้นฐานศูนย์การศึกษาพิเศษ	

ฉบับลงวันที่	๖	สิงหาคม	พ.ศ.	๒๕๖๑.

พงศ์ศรันย์	 พลศรีเลิศ.	 การก�าหนดเป้าหมายขององค์กร. สืบค้น.เมื่อวันที่	 

๑๖	ธันวำคม	๒๕๖๒,จำก	https://phongzahrun.wordpress.com.

พระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติ	 พ.ศ.	 ๒๕๔๒.	 (๒๕๔๒).	 ราชกิจจานุเบกษา.	

เล่ม	๑๑๖	ตอนที่	๗๔	ก	(๑๙	สิงหำคม	๒๕๔๒).

_______.	(๒๕๔๕).	ราชกิจจานุเบกษา.	เล่ม	๑๑๙	ตอนที่	๑๒๓	ก	(๑๙	ธันวำคม	

๒๕๔๕).

ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน.	 (๒๕๕๔).	 การก�าหนดมาตรฐาน

การศึกษาของสถานศึกษาตามกฎกระทรวงว ่าด ้วย	 ระบบ		

หลักเกณฑ์	 และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา	 พ.ศ.๒๕๕๓.  

พิมพ์ครั้งที่ 	 ๑.	 กรุงเทพฯ	 :โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์กำรเกษตร 

แห่งประเทศไทย	จ�ำกัด.

บรรณานำุกรม
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ส�ำนักทดสอบทำงกำรศึกษำ.	 (๒๕๕๔).	แนวทางการพัฒนาระบบการประกัน

คุณภาพภายในของสถานศึกษา	 ตามกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ		

หลักเกณฑ์	 และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา	 พ.ศ.	 ๒๕๕๓. 

กรุงเทพฯ	:โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์กำรเกษตรแห่งประเทศไทย	จ�ำกัด.	

_______.	 (๒๕๕๔).	 แนวทางการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา	

ขั้นพื้นฐาน	 เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา. 

กรุงเทพฯ	:กระทรวงฯ.	

_______.	 (๒๕๕๔).	การติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา	

ตามกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ	 หลักเกณฑ์และวิธีการประกัน

คุณภาพการศึกษา	พ.ศ.	๒๕๕๓.	กรุงเทพฯ	:	โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์

กำรเกษตรแห่งประเทศไทย	จ�ำกัด.

_______.	 (๒๕๖๑).	 แนวทางการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา	

ระดับปฐมวัย	 ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน	 และระดับการศึกษา	

ขั้นพื้นฐานศูนย์การศึกษาพิเศษ.	 กรุงเทพฯ	 :	 โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์

กำรเกษตรแห่งประเทศไทย	จ�ำกัด.

University	College	London	(UCL).	ทักษะชีวิต.	สืบค้น.	เมื่อวันที่	๑๖	ธันวำคม	

๒๕๖๒,	จำก	https://phongzahrun.wordpress.com.



ภาคผนวก
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กฎกระทรวง

การประกันคุณภาพการศึกษา

พ.ศ.	๒๕๖๑

	 อำศัยอ�ำนำจตำมควำมในมำตรำ	 ๕	 วรรคหนึ่ง	 แห่งพระรำชบัญญัติ 

กำรศึกษำแห่งชำติ	 พ.ศ.	 ๒๕๔๒	 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระรำชบัญญัติกำรศึกษำ 

แห่งชำติ	(ฉบับที่	๒)	พ.ศ.	๒๕๔๕	และมำตรำ	๔๗	วรรคสอง	แห่งพระรำชบัญญัติ 

กำรศึกษำแห่งชำติ	 พ.ศ.	 ๒๕๔๒	 รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงศึกษำธิกำรออก 

กฎกระทรวงไว้	ดังต่อไปนี้		 	 	 	 	 	 	

	 ข้อ	๑	ให้ยกเลิกกฎกระทรวงว่ำด้วยระบบ	หลักเกณฑ์	และวิธีกำรประกัน

คุณภำพกำรศึกษำพ.ศ.	๒๕๕๓

	 ข้อ	๒	ในกฎกระทรวงนี้

	 “กำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ”	 หมำยควำมว่ำ	 กำรประเมินผลและ 

กำรติดตำมตรวจสอบคุณภำพตำมมำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำแต่ละระดับ

และประเภทกำรศึกษำ	 โดยมีกลไกในกำรควบคุมตรวจสอบระบบกำรบริหำร

คุณภำพกำรศึกษำที่สถำนศึกษำจัดขึ้น	 เพื่อให ้เกิดกำรพัฒนำและสร ้ำง 

ควำมเชื่อมั่นให้แก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและสำธำรณชนว่ำสถำนศึกษำนั้นสำมำรถ 

จัดกำรศึกษำได้อย่ำงมีคุณภำพตำมมำตรฐำนกำรศึกษำ	 และบรรลุเป้ำประสงค ์

ของหน่วยงำนต้นสังกัดหรือหน่วยงำนที่ก�ำกับดูแล
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	 “ส�ำนักงำน”	 หมำยควำมว่ำ	 ส�ำนักงำนรับรองมำตรฐำนและประเมิน
คุณภำพกำรศึกษำ	(องค์กำรมหำชน)	 	 	 	 	 	
	 ข ้อ	 ๓	 ให้สถำนศึกษำแต่ละแห่งจัดให้มีระบบกำรประกันคุณภำพ 
กำรศึกษำภำยในสถำนศึกษำโดยกำรก�ำหนดมำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำ
ให้เป็นไปตำมมำตรฐำนกำรศึกษำแต่ละระดับและประเภทกำรศึกษำท่ีรัฐมนตรี
ว ่ำกำรกระทรวงศึกษำธิกำรประกำศก�ำหนด	 พร้อมทั้งจัดท�ำแผนพัฒนำ 

กำรจัดกำรศึกษำของสถำนศึกษำที่มุ่งคุณภำพตำมมำตรฐำนกำรศึกษำและด�ำเนินกำร
ตำมแผนที่ก�ำหนดไว้จัดให้มีกำรประเมินผลและตรวจสอบคุณภำพกำรศึกษำ
ภำยในสถำนศึกษำ	 ติดตำมผลกำรด�ำเนินกำรเพื่อพัฒนำสถำนศึกษำให้มีคุณภำพ
ตำมำตรฐำนกำรศึกษำ	 และจัดส่งรำยงำนผลกำรประเมินตนเองให้แก่หน่วยงำน
ต้นสังกัดหรือหน่วยงำนที่ก�ำกับดูแลสถำนศึกษำเป็นประจ�ำทุกปี	
	 	 เพื่อให้กำรด�ำเนินกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำตำมวรรคหนึ่งเป็นไป
อย ่ำงมีประสิทธิภำพให ้หน ่วยงำนต ้นสังกัดหรือหน ่วยงำนที่ก�ำกับดูแล 
สถำนศึกษำมีหน้ำที่ในกำรให้ค�ำปรึกษำ	 ช่วยเหลือ	 และแนะน�ำสถำนศึกษำ	 
เพื่อให้กำรประกันคุณภำพกำรศึกษำของสถำนศึกษำพัฒนำอย่ำงต่อเนื่อง
	 ข้อ	 ๔	 เมื่อได้รับรำยงำนผลกำรประเมินตนเองของสถำนศึกษำตำมข้อ	 ๓	
แล้วให้หน่วยงำนต้นสังกัดหรือหน่วยงำนที่ก�ำกับดูแลสถำนศึกษำจัดส่งรำยงำน
ดังกล่ำวพร้อมกับประเด็นต่ำง	 ๆ	 ที่ต้องกำรให้มีกำรประเมินผลและกำรติดตำม
ตรวจสอบซึ่งรวบรวมได้จำกหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องหรือจำกผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับ
สถำนศึกษำแห่งนั้นให้แก่ส�ำนักงำนเพื่อใช้เป็นข้อมูลและแนวทำงในกำรประเมิน 
คุณภำพภำยนอก	
	 ให้ส�ำนักงำนด�ำเนินกำรประเมินผลและติดตำมตรวจสอบคุณภำพและ
มำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำ	 และจัดส่งรำยงำนผลกำรประเมินและ 
กำรติดตำมตรวจสอบดังกล่ำว	 พร้อมข้อเสนอแนะให้แก่สถำนศึกษำและหน่วยงำน
ต้นสังกัดหรือหน่วยงำนที่ก�ำกับดูแลสถำนศึกษำนั้นๆ	 เพ่ือให้สถำนศึกษำใช้เป็น

แนวทำงในกำรปรับปรุงและพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำต่อไป	    
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	 ในกำรด�ำเนินกำรตำมวรรคสอง	 ส�ำนักงำนอำจจัดให้บุคคลหรือหน่วยงำน

ที่ได้รับรองจำกส�ำนักงำนด�ำเนินกำรประเมินผลและติดตำมตรวจสอบคุณภำพ

และมำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำได้

	 	 ให้หน่วยงำนต้นสังกัดหรือหน่วยงำนที่ก�ำกับดูแลสถำนศึกษำนั้นติดตำม

ผลกำรด�ำเนินกำรปรับปรุงและพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำของสถำนศึกษำตำม

วรรคสอง	เพื่อน�ำไปสู่กำรพัฒนำคุณภำพและมำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำ

	 ข้อ	 ๕	 ให้รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงศึกษำธิกำรมีอ�ำนำจตีควำมและวินิจฉัย

ปัญหำอันเกี่ยวกับกำรปฏิบัติตำมกฎกระทรวงนี้

ให้ไว้	ณ	วันที่	๒๐	กุมภำพันธ์	พ.ศ.	๒๕๖๑

      

ธีระเกียรติ	เจริญเศรษฐศิลป์

รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงศึกษำธิกำร	
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หมำยเหตุ	 :–	 เหตุผลในกำรประกำศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้	 คือ	 โดยที่แนวทำง 

ในกำรด�ำเนินกำรตำมกฎกระทรวงว่ำด้วยระบบ	หลักเกณฑ์	 และวิธีกำรประกัน

คุณภำพกำรศึกษำ	 พ.ศ.	 ๒๕๕๓	 ไม่สอดคล้องกับหลักกำรประกันคุณภำพ 

กำรศึกษำที่แท้จริง	 จึงส่งผลให้กำรด�ำเนินกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำท้ังภำยใน

และภำยนอกไม่สัมพันธ์กัน	 เกิดควำมซ�้ำซ้อนและคลำดเคลื่อนจำกกำรปฏิบัต	ิ

ท�ำให้ไม่สะท้อนควำมเป็นจริงและเป็นกำรสร้ำงภำระแก้สถำนศึกษำและ

บุคลำกรในสถำนศึกษำ	 ตลอดจนหน่วยงำนต้นสังกัด	 หน่วยงำนที่ก�ำกับดูแล	 

และหน่วยงำนภำยนอกเกินควำมจ�ำเป็น	 สมควรปรับปรุงระบบ	 หลักเกณฑ	์ 

และวิธีกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำเพื่อให้มีกลไกกำรปฏิบัติที่เอื้อต่อกำร

ด�ำเนินกำรตำมมำตรฐำนกำรศึกษำของแต่ละระดับ	 และเกิดประสิทธิภำพในกำร

พัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ	จึงจ�ำเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้
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ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ

เรื่อง	ให้ใช้มาตรฐานการศึกษา	ระดับปฐมวัย	ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานศูนย์การศึกษาพิเศษ

	 	 โดยที่มีประกำศใช ้กฎกระทรวงกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ	 

พ.ศ.	 ๒๕๖๑	 นโยบำยกำรปฏิรูปกำรศึกษำในทศวรรษที่สองที่ก�ำหนดเป้ำหมำย

และยุทธศำสตร์ในกำรพัฒนำคุณภำพคนไทยและกำรศึกษำไทยในอนำคต	

ประกอบกับมีนโยบำยให้ปฏิรูประบบกำรประเมินและกำรประกันคุณภำพ 

ทั้งภำยในและภำยนอกของทุกระดับก่อนจะมีกำรประเมินคุณภำพในรอบต่อไป	

จ�ำเป็นต้องปรับปรุงมำตรฐำนกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนให้สอดคล้องกัน	 จึงให้ยกเลิก

ประกำศกระทรวงศึกษำธิกำร	 เรื่อง	 ให้ใช้มำตรฐำนกำรศึกษำระดับปฐมวัย	 

เพื่อกำรประกันคุณภำพภำยในของสถำนศึกษำ	 ลงวันที่ 	 ๒๗	 กรกฎำคม	 

พ.ศ.	 ๒๕๕๔	 ประกำศกระทรวงศึกษำธิกำร	 เรื่อง	 ให้ใช้มำตรฐำนกำรศึกษำ 

ขั้นพื้นฐำน	 เพื่อประกันคุณภำพภำยในของสถำนศึกษำ	 ลงวันที่	 ๑๑	 ตุลำคม	 

พ.ศ.	 ๒๕๕๙	 และประกำศกระทรวงศึกษำธิกำร	 เร่ือง	 ให้ใช้มำตรฐำนกำรศึกษำ

ศูนย์กำรศึกษำพิเศษ	 เพื่อกำรประกันคุณภำพภำยในของสถำนศึกษำ	 ลงวันท่ี	 

๒	มีนำคม	พ.ศ.	๒๕๖๐

	 	 พระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติ	 พ.ศ.	 ๒๕๔๒	 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม	

(ฉบับที่	 ๒)	 พ.ศ.	 ๒๕๔๕	 มำตรำ	 ๙	 (๓)	 ได้ก�ำหนดกำรจัดระบบ	 โครงสร้ำง	 
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และกระบวนกำรจัดกำรศึกษำให้ยึดหลักท่ีส�ำคัญข้อหนึ่ง	 คือ	 มีกำรก�ำหนด

มำตรฐำนกำรศึกษำ	 และจัดระบบประกันคุณภำพกำรศึกษำทุกระดับและ

ประเภทกำรศึกษำโดยมำตรำ	 ๓๑	 ให้กระทรวงมีอ�ำนำจหน้ำที่ก�ำกับดูแล 

กำรศึกษำทุกระดับและทุกประเภท	ก�ำหนดนโยบำย	แผนและมำตรฐำนกำรศึกษำ

และมำตรำ	 ๔๘	 ให้หน่วยงำนต้นสังกัดและสถำนศึกษำจัดให้มีระบบประกัน

คุณภำพภำยในสถำนศึกษำ	และให้ถือว่ำกำรประกันคุณภำพภำยในเป็นส่วนหนึ่ง

ของกำรบริหำรกำรศึกษำท่ีต้องด�ำเนินกำรอย่ำงต่อเน่ือง	 โดยมีกำรจัดท�ำรำยงำน

ประจ�ำปีเสนอต่อหน่วยงำนต้นสังกัดหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง	 และเปิดเผย 

ต่อสำธำรณชน	 เพ่ือน�ำไปสู่กำรพัฒนำคุณภำพมำตรฐำนกำรศึกษำ	 และเพื่อรับรอง

กำรประกันคุณภำพภำยนอก

	 	 ฉะนั้น	 อำศัยอ�ำนำจตำมควำมในมำตรำ	 ๙	 (๓)	 มำตรำ	 ๔๘	 

แห่งพระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติ	พ.ศ.	๒๕๔๒	และมำตรำ	๕	มำตรำ	๓๑	

แห่งพระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติ	 พ.ศ.	 ๒๕๔๒	 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย 

พระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติ	 (ฉบับที่	 ๒)	 พ.ศ.	 ๒๕๔๕	 ประกอบกับมติ 

คณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนในกำรประชุม	ครั้งที่	๕/๒๕๖๑	เมื่อวันศุกร์ที่	

๑๐	พฤษภำคม	พ.ศ.	๒๕๖๑	รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงศึกษำธิกำร	จึงประกำศให้

ใช้มำตรฐำนกำรศึกษำระดับปฐมวัย	 ระดับกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนและระดับ 

กำรศึกษำขั้นพื้นฐำนศูนย์กำรศึกษำพิเศษ	 เพื่อเป็นหลักในกำรเทียบเคียงส�ำหรับ

สถำนศึกษำ	 หน่วยงำนต้นสังกัด	 และส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำทั้งประถม

ศึกษำ	และมัธยมศึกษำ	ในกำรพัฒนำส่งเสริม	สนับสนุน	ก�ำกับดูแล	และติดตำม

ตรวจสอบคุณภำพกำรศึกษำ	ตำมเอกสำรแนบท้ำยประกำศฉบับนี้
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	 ทั้งนี้ให ้ใช ้กับสถำนศึกษำที่ เป ิดสอนระดับปฐมวัย	 ระดับกำรศึกษำ 

ขั้นพื้นฐำน	และระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนศูนย์กำรศึกษำพิเศษ

ประกำศ	ณ	วันที่	๖	สิงหำคม	พ.ศ.	๒๕๖๑	

ธีระเกียรติ	เจริญเศรษฐศิลป์

รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงศึกษำธิกำร	
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มาตรฐานการศึกษา	ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

แนบท้ำยประกำศกระทรวงศึกษำธิกำร	เรื่อง	ให้ใช้มำตรฐำนกำรศึกษำ	ระดับปฐมวยั	

ระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน	และระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนศูนย์กำรศึกษำพิเศษ

ฉบับลงวันที่	๖	สิงหำคม	พ.ศ.	๒๕๖๑

	 มำตรฐำนกำรศึกษำ	 ระดับกำรศึกษำข้ันพื้นฐำน	 พ.ศ.	 ๒๕๖๑	 มีจ�ำนวน	 

๓	มำตรฐำน	ได้แก่

	 มำตรฐำนที่	๑	คุณภำพของผู้เรียน

	 	 ๑.๑	ผลสัมฤทธิ์ทำงวิชำกำรของผู้เรียน

	 	 ๑.๒	คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน

	 มำตรฐำนที่	๒	กระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร

	 มำตรฐำนที่	๓	กระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส�ำคัญ

แต่ละมำตรฐำนมีรำยละเอียดดังนี้

มาตรฐานที่	๑	 คุณภาพของผู้เรียน

	 ๑.๑	 ผลสัมฤทธิ์ทำงวิชำกำรของผู้เรียน

	 	 ๑)	 มีควำมสำมำรถในกำรอ่ำน	 กำรเขียน	 กำรสื่อสำร	 และกำร 

	 	 	 คิดค�ำนวณ

	 	 ๒)	 มีควำมสำมำรถในกำรคิดวิเครำะห์	 คิดอย่ำงมีวิจำรณญำณ	 

	 	 	 อภิปรำยแลกเปลี่ยน	ควำมคิดเห็น	และแก้ปัญหำ

	 	 ๓)	มีควำมสำมำรถในกำรสร้ำงนวัตกรรม

	 	 ๔)	มีควำมสำมำรถในกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร

	 	 ๕)	มีผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนตำมหลักสูตรสถำนศึกษำ

	 	 ๖)	มีควำมรู้	ทักษะพื้นฐำน	และเจตคติที่ดีต่องำนอำชีพ
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	 	๑.๒	 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน

	 	 ๑)	กำรมีคุณลักษณะและค่ำนิยมที่ดีตำมที่สถำนศึกษำก�ำหนด

	 	 ๒)	ควำมภูมิใจในท้องถิ่นและควำมเป็นไทย

	 	 ๓)	กำรยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนควำมแตกต่ำงและหลำกหลำย

	 	 ๔)	สุขภำวะทำงร่ำงกำย	และจิตสังคม

มาตรฐานที่	๒	กระบวนการบริหารและการจัดการ

	 	๒.๑	 มีเป้ำหมำยวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถำนศึกษำก�ำหนดชัดเจน

	 	๒.๒	 มีระบบบริหำรจัดกำรคุณภำพของสถำนศึกษำ

	 	๒.๓	 ด�ำเนินงำนพัฒนำวิชำกำรท่ีเน้นคุณภำพผู้เรียนรอบด้ำนตำม 

	 	 หลักสูตรสถำนศึกษำ	และทุกกลุ่มเป้ำหมำย

	 	๒.๔	 พัฒนำครูและบุคลำกรให้มีควำมเชี่ยวชำญทำงวิชำชีพ

	 	๒.๕	 จัดสภำพแวดล้อมทำงกำยภำพและสังคมที่เอ้ือต่อกำรจัดกำรเรียนรู้ 

  อย่ำงมีคุณภำพ

	 	๒.๖	 จัดระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศเพื่อสนับสนุนกำรบริหำรจัดกำร 

	 	 และกำรจัดกำรเรียนรู้

มาตรฐานที่	๓	 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส�าคัญ

	 	๓.๑	 จัดกำรเรียนรู้ผ่ำนกระบวนกำรคิดและปฏิบัติจริง	 และสำมำรถ

น�ำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้

	 	๓.๒	 ใช้สื่อ	เทคโนโลยีสำรสนเทศ	และแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อกำรเรียนรู้

	 	๓.๓	 มีกำรบริหำรจัดกำรชั้นเรียนเชิงบวก

	 	๓.๔	 ตรวจสอบและประเมินผู ้ เรียนอย่ำงเป็นระบบ	 และน�ำผล 

มำพัฒนำผู้เรียน

	 	๓.๕	 มีกำรแลกเปล่ียนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพ่ือพัฒนำและ

ปรับปรุงกำรจัดกำรเรียนรู้
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มาตรฐานการศึกษา	ระดับปฐมวัย

แนบท้ำยประกำศกระทรวงศึกษำธิกำร	เรื่อง	ให้ใช้มำตรฐำนกำรศึกษำ	ระดับปฐมวัย

ระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน	และระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนศูนย์กำรศึกษำพิเศษ

ฉบับลงวันที่	๖	สิงหำคม	พ.ศ.	๒๕๖๑

	 	 มำตรฐำนกำรศึกษำ	ระดับปฐมวัย	พ.ศ.	๒๕๖๑	มีจ�ำนวน	๓	มำตรฐำน	

ได้แก่

	 มำตรฐำนที่	๑	คุณภำพของเด็ก

	 มำตรฐำนที่	๒	 กระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร

	 มำตรฐำนที่	๓	 กำรจัดกำรประสบกำรณ์ที่เน้นเด็กเป็นส�ำคัญแต่ละมำตรฐำน

มีรำยละเอียดดังนี้

มาตรฐานที่	๑	 คุณภาพเด็ก

	 	๑.๑	 มีพัฒนำกำรด้ำนร่ำงกำย	 แข็งแรง	 มีสุขนิสัยที่ ดี	 และดูแล 

ควำมปลอดภัยของตนเองได้

	 	๑.๒	 มีพัฒนำกำรด้ำนอำรมณ์	 จิตใจ	 ควบคุม	 และแสดงออกทำง

อำรมณ์ได้

	 	๑.๓	 มีพัฒนำกำรด้ำนสังคม	 ช่วยเหลือตนเอง	 และเป็นสมำชิกท่ีดี 

ของสังคม

	 	๑.๔	 มีพัฒนำกำรด้ำนสติปัญญำ	 สื่อสำรได้	 มีทักษะกำรคิดพื้นฐำน	

และแสวงหำควำมรู้ได้

มาตรฐานที่	๒	 กระบวนการบริหารและการจัดการ

	 	๒.๑	 มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนำกำรทั้ง	 ๔	 ด้ำน	 สอดคล้องกับบริบท

ของท้องถิ่น

	 	๒.๒	 จัดครูให้เพียงพอกับชั้นเรียน

	 	๒.๓	 ส่งเสริมให้ครูมีควำมเชี่ยวชำญด้ำนกำรจัดประสบกำรณ์
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	 	๒.๔	 จัดสภำพแวดล้อมและสื่อเพื่อกำรเรียนรู้	 อย่ำงปลอดภัย	 และ

เพียงพอ

	 	๒.๕	 ให้บริกำรสื่อเทคโนโลยีสำรสนเทศและส่ือกำรเรียนรู ้ เ พ่ือ

สนับสนุนกำรจัดประสบกำรณ์

	 	๒.๖	 มีระบบบริหำรคุณภำพที่เปิดโอกำสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ำยมีส่วนร่วม

มาตรฐานที่	๓	การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส�าคัญ

	 	๓.๑	 จัดประสบกำรณ์ท่ีส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนำกำรทุกด้ำนอย่ำงสมดุล

เต็มศักยภำพ

	 	๓.๒	 สร้ำงโอกำสให้เด็กได้รับประสบกำรณ์ตรง	 เล่นและปฏิบัติอย่ำงมี

ควำมสุข

	 	๓.๓	 จัดบรรยำกำศท่ีเอื้อต่อกำรเรียนรู้ใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมำะ

สมกับวัย

	 	๓.๔	 ประเมินพัฒนำกำรเด็กตำมสภำพจริงและน�ำผลกำรประเมิน

พัฒนำกำรเด็กไปปรับปรุงกำรจัดประสบกำรณ์และพัฒนำกำรเด็ก	
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มาตรฐานการศึกษา	ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน	ศูนย์การศึกษาพิเศษ

แนบท้ำยประกำศกระทรวงศึกษำธิกำร	เรื่อง	ให้ใช้มำตรฐำนกำรศึกษำ	ระดับปฐมวัย

ระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน	และระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนศูนย์กำรศึกษำพิเศษ

ฉบับลงวันที่	๖	สิงหำคม	พ.ศ.	๒๕๖๑

	 มำตรฐำนกำรศึกษำ	 ระดับกำรศึกษำข้ันพื้นฐำนศูนย์กำรศึกษำพิเศษ	 
พ.ศ.	๒๕๖๑	มีจ�ำนวน	๓	มำตรฐำน	ได้แก่
	 มำตรฐำนที่	๑	คุณภำพของผู้เรียน
	 	 ๑.๑	ผลกำรพัฒนำผู้เรียน
	 	 ๑.๒	คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน
	 มำตรฐำนที่	๒	กระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร
	 มำตรฐำนที่	๓	กระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส�ำคัญ
แต่ละมำตรฐำนมีรำยละเอียดดังนี้
มาตรฐานที่	๑	คุณภาพผู้เรียน
	 ๑.๑	 ผลกำรพัฒนำผู้เรียน
		 	 ๑)	มีพัฒนำกำรตำมศักยภำพของแต่ละบุคคล	 ที่แสดงออกถึง 

	 ควำมรู ้	 ควำมสำมำรถ	 ทักษะตำมที่ระบุไว้ในแผนกำรจัด 
	 กำรศึกษำเฉพำะบุคคล	 หรือ	 แผนกำรให้บริกำรช่วยเหลือ 
	 เฉพำะครอบครัว

	 	 ๒)	 มีควำมพร้อมสำมำรถเข้ำสู่บริกำรช่วงเชื่อมต่อหรือกำรส่งต่อ 
	 เข ้ำสู ่กำรศึกษำในระดับที่สู งขึ้น	 หรือกำรอำชีพหรือ 
	 กำรด�ำเนินชีวิตในสังคมได้ตำมศักยภำพของแต่ละบุคคล	

	 	๑.๒	 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน

	 	 ๑)	มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตำมที่สถำนศึกษำก�ำหนด	

	 		๒)	มีควำมภูมิใจในท้องถิ่น	และควำมเป็นไทย	ตำมศักยภำพของ 

	 ผู้เรียนแต่ละบุคคล
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มาตรฐานที่	๒	กระบวนการบริหารและการจัดการ

	 	๒.๑	 มีเป้ำหมำยวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถำนศึกษำก�ำหนดชัดเจน

	 	๒.๒	 มีระบบบริหำรจัดกำรคุณภำพของสถำนศึกษำ

	 	๒.๓	 ด�ำเนินงำนพัฒนำวิชำกำรท่ีเน้นคุณภำพผู้เรียนรอบด้ำนตำม

หลักสูตรสถำนศึกษำและทุกกลุ่มเป้ำหมำย

	 	๒.๔	 พัฒนำครูและบุคลำกรให้มีควำมเชี่ยวชำญทำงวิชำชีพ

	 	๒.๕	 จัดสภำพแวดล้อมทำงกำยภำพและสังคมท่ีเอื้อต่อกำรจัดกำร

เรียนรู้อย่ำงมีคุณภำพ

	 	๒.๖	 จัดระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศเพื่อสนับสนุนกำรบริหำรจัดกำร

และกำรจัดกำรเรียนรู้

มาตรฐานที่	๓	กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส�าคัญ

	 	๓.๑	 กำรจัดเรียนรู้ผ่ำนกระบวนกำรคิดและปฏิบัติจริง	 และสำมำรถ

น�ำไปประยุกต์ในชีวิตได้

	 	๓.๒	 ใช้สื่อ	เทคโนโลยีสำรสนเทศ	และแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อกำรเรียนรู้

	 	๓.๓	 มีกำรบริหำรจัดกำรชั้นเรียนเชิงบวก

	 	๓.๔	 ตรวจสอบและประเมินผู ้เรียนอย่ำงเป็นระบบ	 และน�ำผลมำ

พัฒนำผู้เรียน

	 	๓.๕	 มีกำรแลกเปล่ียนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพ่ือพัฒนำและ

ปรับปรุงกำรจัดกำรเรียนรู้
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ประกาศส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

เรื่อง	แนวปฏิบัติการด�าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน	พ.ศ.๒๕๖๑

	 โดยท่ีมีประกำศใช้กฎกระทรวง	 กำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ	 พ.ศ.	 ๒๕๖๑ 

ลงวันที่	๒๐	กุมภำพันธ์	๒๕๖๑	ได้ก�ำหนดระบบ	หลักเกณฑ์	และวิธีกำรประกัน

คุณภำพกำรศึกษำอันส่งผลให้กำรด�ำเนินงำนกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ 

ทั้งหน่วยงำนต้นสังกัดหรือหน่วยงำนก�ำกับดูแล	และหน่วยงำนภำยนอกที่สะท้อน

สภำพกำรด�ำเนินงำนที่แท้จริงและเกิดประสิทธิภำพ	 และก�ำหนดแนวทำงในกำร 

ขับเคล่ือนกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำสอดคล้องกับหลักกำรประคุณภำพ 

กำรศึกษำ	 และมีกลไกปฏิบัติท่ีเอื้อต่อกำรด�ำเนินงำนตำมมำตรฐำนกำรศึกษำ

แต่ละระดับให้เกิดประสิทธิภำพในกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ

	 ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน	 จึงได้จัดท�ำแนวปฏิบัติกำร

ด�ำเนินงำนกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำขึ้นเพื่อให้หน่วยงำนต้นสังกัด	ส�ำนักงำน

บริหำรกำรศึกษำพิเศษ	 ส�ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำทั้งประถมศึกษำและ

มัธยมศึกษำ	 ใช้เป็นแนวปฏิบัติในกำรด�ำเนินกำรเพื่อกำรพัฒนำส่งเสริม	 ก�ำกับ

ดูแล	 และติดตำมตรวจสอบคุณภำพกำรศึกษำให้เกิดประสิทธิภำพต่อกำรพัฒนำ

คุณภำพกำรศึกษำ	โดยมีรำยละเอียด	ดังนี้
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	 ระดับสถานศึกษา	
	 ให้สถำนศึกษำระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนด�ำเนินกำรดังต่อไปนี้	
	 ๑.	 ให้สถำนศึกษำแต่ละแห่งจัดให้มีระบบกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ
ภำยในสถำนศึกษำ	 เพื่อให้เกิดกำรพัฒนำ	 และเพื่อเป็นกลไกในกำรควบคุม	 
ตรวจสอบคุณภำพกำรศึกษำของสถำนศึกษำให้เกิดกำรพัฒนำและสร้ำงควำมเชื่อมั่น
ให้กับสังคม	ชุมชน	และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง	 	 	 	 	
	 ๒.	จัดให้มีระบบกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยในสถำนศึกษำ	ดังนี้	 	
	 	 	๒.๑	 ก�ำหนดมำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำให้เป็นไปตำม
มำตรฐำนกำรศึกษำระดับกำรศึกษำปฐมวัยและหรือระดับกำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำน 
ที่กระทรวงประกำศใช้	 และให้สถำนศึกษำก�ำหนดเป้ำหมำยควำมส�ำเร็จ 
ตำมมำตรฐำนของสถำนศึกษำตำมบริบท	 ทั้งน้ี	 สำมำรถเพ่ิมเติมมำตรฐำน 
กำรศึกษำของสถำนศึกษำ	 นอกเหนือจำกที่กระทรวงศึกษำธิกำรประกำศใช้ได้	
โดยให้สถำนศึกษำและผู้เกี่ยวข้อง	ด�ำเนินกำรและรับผิดชอบร่วมกัน
	 	 ๒.๒	 จัดท�ำแผนพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำของสถำนศึกษำ	 ที่สอดคล้อง
กับสภำพปัญหำและควำมต้องกำรจ�ำเป็นของสถำนศึกษำอย่ำงเป็นระบบ	 
โดยสะท้อนคุณภำพควำมส�ำเร็จอย่ำงชัดเจนตำมมำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำ	
	 	 ๒.๓	 ด�ำเนินกำรตำมแผนพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำของสถำนศึกษำ	 	
	 	 ๒.๔	 ประเมินผลและตรวจสอบคุณภำพกำรศึกษำภำยในสถำนศึกษำ	
โดยก�ำหนดผู้รับผิดชอบ	และวิธีกำรที่เหมำะสม	
	 	 ๒.๕	 ติดตำมผลกำรด�ำเนินกำรเพื่อพัฒนำสถำนศึกษำให้มีคุณภำพ
ตำมมำตรฐำนของสถำนศึกษำ	 และน�ำผลกำรติดตำมไปใช้ประโยชน์ในกำร
ปรับปรุงพัฒนำ
	 	 ๒.๖	 จัดท�ำรำยงำนผลกำรประเมินตนเอง	 (Self-Assessment	Report 

:	SAR)	ตำมมำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำ	น�ำเสนอรำยงำนผลกำรประเมิน

ตนเองต่อคณะกรรมกำรสถำนศึกษำขั้นพื้นฐำนให้ควำมเห็นชอบ	และจัดส่งรำยงำน

ดังกล่ำวต่อส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำเป็นประจ�ำทุกปี	 	 	
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	 	 ๒.๗	 พัฒนำสถำนศึกษำให้มีคุณภำพโดยพิจำรณำจำกรำยงำนผล 

กำรประเมินตนเอง	(Self-Assessment	Report	:	SAR)	และตำมค�ำแนะน�ำของ

ส�ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำหรือส�ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน	

เพ่ือให้กำรประกันคุณภำพกำรศึกษำเป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพและพัฒนำ 

อย่ำงต่อเนื่อง

	 ๓.	สถำนศึกษำแต่ละแห่งให้ควำมร่วมมือกับส�ำนักงำนรับรองมำตรฐำน

และประเมินคุณภำพกำรศึกษำ	 (สมศ.)	 ในกำรประเมินคุณภำพภำยนอกของ

สถำนศึกษำ	 เพื่อปรับปรุงและพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำตำมข้อเสนอแนะของ

ส�ำนักงำนรับรองมำตรฐำนและประเมินคุณภำพกำรศึกษำ	(สมศ.)	และหน่วยงำน

ต้นสังกัดหรือหน่วยงำนที่ก�ำกับดูแล	เพื่อน�ำไปสู่กำรพัฒนำคุณภำพและมำตรฐำน

ของสถำนศึกษำ

	 ระดับส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษา/ส�านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ	 	

	 ส�ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำ/ส�ำนักบริหำรงำนกำรศึกษำพิเศษ	 ในฐำนะ

หน่วยงำนต้นสังกัดหรือหน่วยงำนที่ก�ำกับดูแล	ด�ำเนินกำรดังต่อไปนี้

	 ๑.	ศึกษำ	 วิเครำะห์	 รำยงำนผลกำรประเมินตนเองของสถำนศึกษำ	 

ตลอดจนให้ค�ำปรึกษำ	 ช่วยเหลือและแนะน�ำสถำนศึกษำ	 เพื่อกำรพัฒนำระบบ

ประกันคุณภำพกำรศึกษำของสถำนศึกษำแต่ละแห่งอย่ำงต่อเนื่อง

	 ๒.	รวบรวม	และสังเครำะห์รำยงำนผลกำรประเมินตนเองของสถำนศึกษำ	

(Self-Assessment	 Report	 :	 SAR)	 พร้อมกับประเด็นต่ำงๆ	 ที่ต้องกำรให้ม ี

กำรประเมินผลและกำรติดตำม	 ตรวจสอบซ่ึงรวบรวมได้จำกหน่วยงำนท่ีเกี่ยวข้อง

หรือจำกผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับสถำนศึกษำแห่งน้ัน	 และจัดส่งไปยังส�ำนักงำน

รับรองมำตรฐำนและประเมินคุณภำพกำรศึกษำ	 (สมศ.)	 เพ่ือใช้เป็นข้อมูลและ

แนวทำงในกำรประเมินคุณภำพภำยนอก
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	 ๓.	ติดตำมผลกำรด�ำเนินงำน	ปรับปรุง	 และพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำของ

สถำนศึกษำตำมข้อเสนอแนะของส�ำนักงำนรับรองมำตรฐำนและประเมิน

คุณภำพกำรศึกษำ	 (สมศ.)	 เพื่อกำรน�ำไปสู่กำรพัฒนำคุณภำพและมำตรฐำน 

กำรศึกษำของสถำนศึกษำ

	 ๔.	ให้ควำมร่วมมือกับส�ำนักงำนรับรองมำตรฐำนและประเมินคุณภำพ

กำรศึกษำ	(สมศ.)	ในกำรประเมินคุณภำพภำยนอก

	 ๕.	อำจมอบหมำยบุคคลที่ไม่ได้เป็นผู้ประเมินเข้ำร่วมสังเกตกำรณ์	 และ 

ให้ข้อมูลเพิ่มเติมในกระบวนกำรประเมินคุณภำพภำยนอก	 	 	 	

 ระดับส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน   

	 ๑.	ส่งเสริม	 สนับสนุน	 ให้ค�ำปรึกษำ	 ช่วยเหลือ	 ต่อส�ำนักงำนเขตพื้นที่ 

กำรศึกษำ	เพื่อกำรพัฒนำระบบกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ	

	 ๒.	ศึกษำ	วิเครำะห์	สรุปผลรำยงำนผลกำรประเมินตนเองของสถำนศึกษำ	

(Self-Assessment	 Report	 :	 SAR)	 และรวบรวมประเด็นที่ต้องกำรให้ม ี

กำรประเมินผลและติดตำมตรวจสอบซึ่งรวบรวมได้จำกหน่วยงำน	ที่เก่ียวข้องหรือ 

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับสถำนศึกษำ	 ไปยังส�ำนักงำนรับรองมำตรฐำนและประเมิน

คุณภำพกำรศึกษำ	 (สมศ.)	 เพื่อใช้เป็นข้อมูลและแนวทำงในกำรประเมินคุณภำพ

ภำยนอก

	 ๓.	 ติดตำมผลกำรด�ำเนินงำน	 ปรับปรุง	 และพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ 

ของสถำนศึกษำตำมข้อเสนอแนะของส�ำนักงำนรับรองมำตรฐำนและประเมิน

คุณภำพกำรศึกษำ	 (สมศ.)	 เพื่อน�ำไปสู ่กำรพัฒนำคุณภำพและมำตรฐำน 

กำรศึกษำของสถำนศึกษำ

	 ๔.	 ประสำนควำมร่วมมือกับส�ำนักงำนรับรองมำตรฐำนและประเมิน

คุณภำพกำรศึกษำ	 (สมศ.)	 ในกำรจัดบุคคลร่วมเป็นผู้ประเมินคุณภำพภำยนอก

กับส�ำนักงำนรับรองมำตรฐำนและประเมินคุณภำพกำรศึกษำ	(สมศ.)	 	 	
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	 ๕.	อำจมอบหมำยบุคคลที่ไม่ได้เป็นผู้ประเมินเข้ำร่วมสังเกตกำรณ์	และให้

ข้อมูลเพิ่มเติมในกระบวนกำรประเมินคุณภำพภำยนอก

ประกำศ	ณ	วันที่	๑๖	สิงหำคม	พ.ศ.	๒๕๖๑	

นำยบุญรักษ์	ยอดเพชร

เลขำธิกำรคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน	
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คณะท�งานำ

ที่ปรึกษำ	

ดร.อ�ำนำจ					วิชยำนุวัติ				 เลขำธิกำรคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน	

ดร.วัฒนำพร		ระงับทุกข์	 รองเลขำธิกำรคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน

ดร.วิษณุ							ทรัพย์สมบัติ				 ผู้อ�ำนวยกำรส�ำนักทดสอบทำงกำรศึกษำ	

	 ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน

ผู้รับผิดชอบโครงกำร

ดร.มธุรส		ประภำจันทร์		 ผู้อ�ำนวยกำรกลุ่มพัฒนำระบบกำรประกันคุณภำพ	

	 กำรศึกษำขั้นพื้นฐำน	

	 ส�ำนักทดสอบทำงกำรศึกษำ	สพฐ.

นำงสุอำรีย์	ชื่นเจริญ	 นักวิชำกำรศึกษำช�ำนำญกำรพิเศษ	

	 ส�ำนักทดสอบทำงกำรศึกษำ	สพฐ.

ดร.ฉัตรชัย	หวังมีจงมี	 นักวิชำกำรศึกษำช�ำนำญกำร	

	 ส�ำนักทดสอบทำงกำรศึกษำ	สพฐ.
นำยประสิทธิ์	ท�ำกันหำ	 นักวิชำกำรศึกษำช�ำนำญกำร	
	 ส�ำนักทดสอบทำงกำรศึกษำ	สพฐ.

นำงสำวอนงนำฏ	อินกองงำม	 นักวิชำกำรศึกษำปฏิบัติกำร	

	 ส�ำนักทดสอบทำงกำรศึกษำ	สพฐ.

นำงสำวยลดำ	โพธิสิงห์	 พนักงำนจ้ำงเหมำบริกำร	

	 ส�ำนักทดสอบทำงกำรศึกษำ	สพฐ.
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นำยสท้ำน	พวกดอนเค็ง									 พนักงำนจ้ำงเหมำบริกำร	

	 ส�ำนักทดสอบทำงกำรศึกษำ	สพฐ.

นำงสำวปทิตตำ	ฉำยแสง								 พนักงำนจ้ำงเหมำบริกำร	

	 ส�ำนักทดสอบทำงกำรศึกษำ	สพฐ.

ผู้ทรงคุณวุฒิพิจำรณำเนื้อหำ

ดร.ไพรวัลย์		พิทักษ์สำลี		 ข้ำรำชกำรบ�ำนำญ	

	 ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน

คณะยกร่ำงและเขียนเอกสำร

ดร.มธุรส		ประภำจันทร์		 ผู้อ�ำนวยกำรกลุ่มพัฒนำระบบกำรประกันคุณภำพ

	 กำรศึกษำขั้นพื้นฐำน	

	 ส�ำนักทดสอบทำงกำรศึกษำ	สพฐ.

นำงสุอำรีย์	ชื่นเจริญ	 นักวิชำกำรศึกษำช�ำนำญกำรพิเศษ	

	 ส�ำนักทดสอบทำงกำรศึกษำ	สพฐ.

ดร.ฉัตรชัย	หวังมีจงมี	 นักวิชำกำรศึกษำช�ำนำญกำร	

	 ส�ำนักทดสอบทำงกำรศึกษำ	สพฐ.

นำงสำวอนงนำฏ	อินกองงำม	 นักวิชำกำรศึกษำปฏิบัติกำร	

	 ส�ำนักทดสอบทำงกำรศึกษำ	สพฐ.

นำงวรำพร	ขุนแท้	 ข้ำรำชกำรบ�ำนำญ

นำงพิตรชำภรณ์	ชุ่มกมลธนัตย์	 ข้ำรำชกำรบ�ำนำญ

ผศ.ดร.สิทธิกร	สุมำลี	 ผู้ช่วยคณบดีฝ่ำยวิชำกำร	

	 คณะศึกษำศำสตร์	มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์
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ผศ.ดร.คันธทรัพย์	ชมพูพำทย์	 ผู้ช่วยคณบดีคณะครุศำสตร์	ฝ่ำยวิชำกำร	

	 มหำวิทยำลัยรำชภัฏร้อยเอ็ด

นำงสำวอภิณญำณ	บุญไร	 ศึกษำนิเทศก์เชี่ยวชำญ	

	 ส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ	

	 เขต	๓๒	(บุรีรัมย์)

นำงสำวพิยะดำ	ม่วงอิ่ม	 ผู้อ�ำนวยกำรกลุ่มส่งเสริมกำรศึกษำเอกชน	

	 ส�ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดรำชบุรี

นำงสุรัชนี	อยู่สบำย	 ศึกษำนิเทศก์ช�ำนำญกำรพิเศษ	

	 ส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ	

	 เขต	๑๒	(นครศรีธรรมรำช)

นำยสุบรรณ์	เกรำะแก้ว	 ศึกษำนิเทศก์ช�ำนำญกำรพิเศษ	

	 ส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ	

	 เขต	๑๒	(นครศรีธรรมรำช)

นำงสุธินันท์		พูลสมบัติ	 นักวิชำกำรศึกษำช�ำนำญกำร	

	 ส�ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดกำญจนบุรี

ดร.พันธวิชญ์	เลี้ยงชีพชอบ	 ผูอ้�ำนวยกำรโรงเรียนวัดหนองปลำดุก	จังหวัดลพบรุี	

	 ส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำ

	 ลพบุรี	เขต	๑			

นำงมลิวัลย์		ตูมสี	 ผู้อ�ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนน้อยทวย	จังหวัดนครพนม	

	 ส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำ

	 นครพนม	เขต	๒
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คณะบรรณำธิกำรกิจ

ดร.มธุรส		ประภำจันทร์		 ผู้อ�ำนวยกำรกลุ่มพัฒนำระบบกำรประกันคุณภำพ

 กำรศึกษำขั้นพื้นฐำน	

	 ส�ำนักทดสอบทำงกำรศึกษำ	สพฐ.

นำงสุอำรีย์	ชื่นเจริญ	 นักวิชำกำรศึกษำช�ำนำญกำรพิเศษ	

	 ส�ำนักทดสอบทำงกำรศึกษำ	สพฐ.

ดร.ฉัตรชัย	หวังมีจงมี	 นักวิชำกำรศึกษำช�ำนำญกำร	

	 ส�ำนักทดสอบทำงกำรศึกษำ	สพฐ.
นำยประสิทธิ์	ท�ำกันหำ	 นักวิชำกำรศึกษำช�ำนำญกำร	
	 ส�ำนักทดสอบทำงกำรศึกษำ	สพฐ.

นำงสำวอนงนำฏ	อินกองงำม	 นักวิชำกำรศึกษำปฏิบัติกำร	

	 ส�ำนักทดสอบทำงกำรศึกษำ	สพฐ.

ดร.ไพรวัลย์		พิทักษ์สำลี		 ข้ำรำชกำรบ�ำนำญ	

	 ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน

นำงพงษ์จันทร์		อยู่เป็นสุข	 ข้ำรำชกำรบ�ำนำญ	

ผศ.ดร.สิทธิกร	สุมำลี	 ผู้ช่วยคณบดีฝ่ำยวิชำกำร	คณะศึกษำศำสตร์	

	 มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์

นำงมลิวัลย์		ตูมส	ี ผู้อ�ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนน้อยทวย	จังหวัดนครพนม	

	 ส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำ

	 นครพนม	เขต	๒

ออกแบบปก

นำงสำวศิรินทิพย์	ล�้ำเลิศ		 นักประชำสัมพันธ์ช�ำนำญกำร	

	 ส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำ

	 อุบลรำชธำนี	เขต	4
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การกำาหนดมาตรฐานการศึกษาขอ
งสถานศึกษา

สำานักทดสอบทางการศึกษา
สำ�นักง�นคณะกรรมก�รก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�น
กระทรวงศึกษ�ธิก�ร

การกำาหนด
มาตรฐานการศึกษา

ของสถานศึกษา
สำานักทดสอบทางการศึกษา

สำ�นักง�นคณะกรรมก�รก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�น
กระทรวงศึกษ�ธิก�ร
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